
KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ
Z JĘZYKA POLSKIEGO - KLASA IV

Temat:
Wyjątkowy dzień.
Redagujemy zaproszenie.

Założony cel lekcji:
Uczeń powinien umieć zredagować zaproszenie pisemne i ustne w różnej formie, w
zależności od osoby adresata.

Obrana metoda nauczania:
Burza mózgów, drama.

Przyjęta forma pracy uczniów:
Praca w grupach i praca indywidualna.

Tok lekcji:

1. Dzieci słuchają piosenki „Na słodko” M. Jeżowskiej.
2. Nauczyciel czyta fragment książki pt. „Kubuś Puchatek”:

,,Krzyś gwizdnął w umówiony sposób i w chwilę potem przyfrunęła Sowa ze Stumilowego
Lasu, aby dowiedzieć się, czego od niejżąda.
- Sowo – powiedział Krzyś – urządzam wielkie przyjęcie.
- Ty? Ty urządzasz przyjęcie? – spytała Sowa.
- Tak. I to będzie wielkie przyjęcie na cześć tego,że Puchatek zrobił to, co zrobił,żeby

wyratować Prosiaczka z powodzi.(...)
Sowa próbowała pomyśleć o czymś strasznie mądrym, ale nic nie wymyśliła, więc
pofrunęła, żeby zaprosić gości. I pierwszą osobą, którą spotkała, był Puchatek.
- Puchatku – rzekła – Krzyś wydaje wielkie przyjęcie.
- O – rzekł Puchatek i widząc, że Sowa oczekiwała od niego,że powie co innego,

powiedział:
- A czy będą tam takie małe słodkie przedmiociki z różowym lukrem na wierzchu ?”

3. Uczniowie zastanawiają się, co będzie tematem lekcji (burza
mózgów).

4. Proponują, jak zredagować temat lekcji.
5. Nauczyciel rozmawia z uczniami:

- Z jakich okazji urządza się przyjęcia ?
- Czy otrzymałeś kiedyś zaproszenie ?
- Jakie informacje powinny się znaleźć na zaproszeniu ?
(kto, kogo zaprasza, na jaką uroczystość, kiedy, gdzie)

6. Dzieci tworzą zaproszenia ustne ( dobierają się parami i próbują zaprosić dyrektora,
koleżankę, babcię ... na wybraną przez siebie uroczystość np. urodziny, koncert,
uroczystą kolację).



7. Prezentują scenki wchodząc w role osoby zapraszającej i zapraszanej - drama.
8. Wspólnie z uczniami nauczyciel analizuje, czy osoba zapraszająca uwzględniła

najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w zaproszeniu.
9. Uczniowie zastanawiają się, gdzie można sprawdzić, czy kulturalnie zaprosiliśmy naszego

gościa. Nauczyciel prezentuje książkę „Savoir-vivre dzisiaj” E. Pietkiewicza i prosi o
odszukanie wiadomości o eleganckich sposobach zapraszania gości na uroczystości.

10. Jedna osoba umieszcza na tablicy wybrane z książki zwroty grzecznościowe np.
uprzejmie zaprasza, ma zaszczyt zaprosić...

11. Nauczyciel wraz z uczniami zapisuje na tablicy zaproszenie lub prezentuje olbrzymią

kartę zaproszenia, na której są wyodrębnione w odpowiednich miejscach najistotniejsze
wiadomości np.

Klasa IV f uprzejmie zaprasza
Panią Elżbietę Kowalską

Na wieczór andrzejkowy, który odbędzie się
30 listopada 2001 r. o godz.17 w Zgorzelcu
w Szkole Podstawowej nr 5 w gabinecie 48.

12. Dzieci wybierają kolorowe zaproszenia, wypełniają je i ozdabiają.
13. Po ukończeniu pracy przypominają, jakie informacje należy umieścić w zaproszeniu ?
14. Nauczyciel rozdaje teksty piosenki „Na słodko” M. Jeżowskiej, aby wszyscy zauważyli,

że była to ważna i miła lekcja..


