
Temat lekcji: Tradycje ludowe
Temat dnia: Folklor Kaszub

Metody pracy:
- słowna
- operatywna
- poszukująca

Formy organizacji pracy:
- zbiorowe
- indywidualne
- grupowe

Środki dydaktyczne:
Mapa Polski „Kaszëbski nüte”, rozsypanka wyrazowa (części mowy),
krzyżówka, encyklopedia, słownik wyrazów obcych, szkolny słownik wyrazów
trudnych, plansze „Folklor Kaszub”, Bedeker Kaszubski

Cele:
- doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się pod względem

stylistycznym
- wzbogacanie słownictwa związanego tematycznie
- wdrażanie do wyrażania swych odczuć wrażeń
- utrwalenie wiadomości o regionie
- doskonalenie umiejętności budowania zdań
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi źródłami informacji
- doskonalenie cichego czytania ze zrozumieniem

1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat odbytej wycieczki do Kartuz i
Chmielna

- zachęcenie przez nauczyciela do wyrażania swej opinii, wrażeń po odbytej
wycieczce

2. Uzupełnianie tabelki rozsypankę z częściami mowy tematycznie związanymi
z wyjazdem

- malownicze, czterdziestu, miło, podziwiałem, muzea, oglądaliśmy, troje,
ciekawa, interesująca, kupiła, sympatycznie, dwie, Kaszuby, wesoło,
wycieczka



I poziom
Rzeczownik Przymiotnik Czasownik Przysłówek Liczebnik

Samodzielnie dopisać po 1 przykładzie
II poziom
Rzeczownik Przymiotnik Czasownik Przysłówek Liczebnik
Kto? co? Jak, jaka, jakie? Co robi? Jak? Ile? Który z kolei?

miła Dwa
ciekawa

wesoło

3. Zaśpiewaj w języku kaszubskim „Kaszebsczi nute” przy akompaniamencie
diabelskich skrzypiec

4. Rozwiązywanie krzyżówki
5. Próba wspólnego wyjaśnienia hasła krzyżówki „folklor”
- czy spotkaliście się już z określeniem folklor?
6. Wyszukiwanie w słownikach wyjaśnienia pojęcia „folklor” i wspólne

zdefiniowanie go z zapisem do zeszytu
Folklor – twórczość ludowa

7. Co składa się na folklor?
- dzieci wymieniają elementy folkloru (język, strój, muzyka, haft,

budownictwo, literatura)
- porównanie wymienionych składników z planszą „Folklor Kaszub”
8. Podział klasy na 5 grup i wyszukiwanie i odczytywanie z „Bedekera

kaszubskiego” informacji na temat potraw, tabakierki, literatury, stroju,
języka.

9. Próba odpowiedzi na pytanie Jaki jest folklor Kaszub i czym jest dla nas?
10. Wspólne zredagowanie odpowiedzi i zapis w zeszycie.

„Folklor kaszubski jest niezwykle różnorodny, barwny, interesujący. Jest
cennymźródłem wiedzy ożyciu i zwyczajach dawnych mieszkańców
Kaszub”

11. Słuchanie pieśni kaszubskich i namalowanie 7 kolorami swoich odczuć.


