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SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

1. Autor(a)-  Maria Bałdowska - Sztukowska  

2. Etap edukacyjny – kl. IV  

3. Przedmiot- język polski  

4. Temat: Przed czym czmychnął diabeł?  

5. Cele zajęć: poznanie tekstu kultury, kształcenie umiejętności porządkowania planu 

wydarzeń, stosowania związków frazeologicznych, wyrazów określających.  

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej:  

Uczeń:  

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze (I.1.7)  

• określa własne wrażenia wywołane czytanym tekstem (I.1.14.)  

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze (I.1.2)  

• wskazuje bohaterów głównego i tytułowego (I.1.11)  

• określa cechy bohatera utworu (I.1.9)  

• odczytuje utwór z podziałem na role (IV.1)  

• pozyskuje informacje z różnych źródeł (IV.3)  

• stosuje w wypowiedziach związki frazeologiczne (II.2.5)  

7. Kompetencje kluczowe:  

• porozumiewanie się w języku ojczystym,  

• kompetencje uczenia się,  

• kompetencje informatyczne,  

• świadomość i ekspresja kulturalna  

8. Metody i formy pracy:  

• Metoda odwróconej klasy, burza mózgów, rozmowa kierowana, aktywne czytanie, 

praca ze słownikiem z wykorzystaniem TIK  

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

Podręcznik do języka polskiego Nowe Słowa na start , Anna Klimowicz, Marlena 

Derlukiewicz, zeszyt przedmiotowy,  learningApps,  Słownik Języka Polskiego PWN- 

wersja online 



 
 

10. Przebieg zajęć: 

 I Doświadczenie  

• Uczniowie  jako pracę w domu mieli  przeczytać utwór Adama Mickiewicza Pani 

Twardowska  

II Refleksja  

1. Nawiązanie do poprzedniego tematu i przypomnienie postaci najsłynniejszego 

krakowskiego czarnoksiężnika.  

2. Jakie odczucia towarzyszyły podczas czytania utworu Adama Mickiewicza?  

3. Jakie zadania mogłyby być  dla was trudne lub niewykonalne?  

W przypadku lekcji zdalnej uczniowie podnoszą rękę korzystając z opcji w aplikacji MS 

Teams. Nauczyciel wskazuje wybraną osobę do odpowiedzi.  

III Analiza  

1. Ustalenie przebiegu wydarzeń przy pomocy:  

• https://learningapps.org/display?v=pfcej6i5j19  

2. Rozmowa kierowana.  

• Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia i dlaczego pojawił się tam diabeł? 

Wyjaśnienie znaczenia słowa cyrograf.  

• https://sjp.pwn.pl/  

• Które zadania są najbardziej zaskakujące?  

• Dlaczego diabeł nie chciał zostać mężem pani Twardowskiej?  

• (Uczniowie wymieniają przypuszczalne cechy charakteru, usposobienia i wyglądu i 

zapisują w kolumnie w zeszycie.)  

• Dlaczego utwór Mickiewicza nosi tytuł Pani Twardowska?  

• Rozróżnienie pojęć: bohater utworu, tytułowy bohater.  

W przypadku lekcji zdalnej uczniowie podnoszą rękę korzystając z opcji w aplikacji MS 

Teams. Nauczyciel wskazuje wybraną osobę do odpowiedzi.  

3. Diabeł w języku. Uczniowie przyporządkowują znaczenie do związku 

frazeologicznego.  

• https://learningapps.org/display?v=pxvrqsakt21  

4. Aktywne czytanie.  Ochotnicy czytają utwór z podziałem na role.  
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IV Praktyka  

Praca domowa: Do wypisanych w zeszycie cech dopisz wyrazy przeciwstawne (antonimy). 

Ułóż dwa zdania,  w których zastosujesz  dwa wybrane związki frazeologiczne. 

11. Informacje dodatkowe:  

Lekcja na Teams.  W przypadku braku czasu p. 4 z III części można zlecić do 

samodzielnego przygotowania i dać możliwość odczytania na następnej lekcji.  

12. Lista załączników:  

• https://learningapps.org/display?v=pxvrqsakt21  

• https://learningapps.org/display?v=pfcej6i5j19    

• https://sjp.pwn.pl/  
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