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HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA
W KL. VI

STANDARD: Umiejętność dokonywania rozbioru logicznego zdania.

WSKAŹNIKI:
1. Uczeń potrafi narysować wykres zdania pojedynczego.
2. Uczeń umie ułożyć zdanie do podanego wykresu.
3. Uczeń potrafi nazwać związki między wyrazami w zdaniu.
4. Uczeń odszukuje w tekście i nazywa główne części zdania.
5. Uczeń potrafi nazwać części zdania, zna pytania, na jakie odpowiadają.

KONSPEKT LEKCJI

JĘZYKA POLSKIEGO W KL. VI
/lekcja jednogodzinna/

Temat: Umiem dokonać rozbioru logicznego zdania.

Cel:
Zdiagnozowanie umiejętności dokonywania analizy składniowej zdań pojedynczych rozwi-
niętych.

Metody i techniki:
− praca z tekstem

− pajęczynka

− rozwiązywanie krzyżówki

Formy organizacyjne:
− praca zbiorowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne:
− krzyżówka

− wykresy zdania na paskach papieru

− kolorowe karteczki z nazwami części zdania

− arkusze papieru z przykładowymi zdaniami

− kłębek wełny

− tekst z Płomyczka

− karty samooceny

BARBARA KWAPNIEWSKA
SP im. Św. Jadwigi Królowej Polski

w Bogumiłowicach
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Przebieg lekcji:

OGNIWA LEKCJI PRZEBIEG LEKCJI WSKAŹNIKI

Wprowadzenie Wypowiedzi uczniów na temat celowości nauki
składni:
− jesteśmy Polakami i powinniśmy znać język

ojczysty
− wiadomości te mogą się nam przydać w cza-

sie rozwiązywania krzyżówek i podczas
uczestnictwa w różnych konkursach np. „Mi-
lionerach”

Lekcja właściwa 1. Wylosowanie przez uczniów zdań do rozbioru
logicznego i indywidualne wykonywanie za-
dania(Nauczyciel kontroluje prawidłowość
wykonania polecenia, w razie potrzeby poma-
ga, notuje zaobserwowane efekty).

Uczeń potrafi narysować
wykres zdania poje-
dynczego.

2. Uczniowie otrzymują wykresy zdań pojedyn-
czych. Ich zadaniem jest ułożenie i zapisanie
zdania na podanym wykresie.

Przykładowe wykresy:

Uczeń umie ułożyć zda-
nie do podanego wykre-
su.

3. Losowanie przez uczniów kolorowych karte-
czek, na których napisane są części zdania,
np. podmiot, podmiot szeregowy, orzeczenie
imienne, orzeczenie czasownikowe, przydaw-
ka, dopełnienie, okolicznik miejsca, okolicz-
nik czasu, okolicznik sposobu i inne.

− Zadaniem uczniów jest „przedstawienie się”,
czyli opowiedzenie o części zdania, którą
wylosowali.

− Pozostała część klasy odgaduje kim jest kole-
ga(koleżanka), np.:

Uczeń przedstawia się: Jestem główną częścią
zdania, beze mnie zdanie nie istnieje, pozostaję w
związku zgody z podmiotem.
Koledzy udzielają odpowiedzi.
Uczeń, który się przedstawiał, pokazuje karteczkę
z podpisem:

ORZECZENIE

Uczeń potrafi nazwać
części zdania, zna pyta-
nia, na jakie odpowia-
dają.
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4. Uczniowie przypinają karteczki z podpisami.
Następuje odkrycie zdań wcześniej napisanych na
tablicy. Zadaniem uczniów jest stworzenie ży-
wych wykresów. Po odkryciu zdania:
Ania i Kasia poszły wczoraj na długi spacer.
Na środek sali wychodzą uczniowie, którzy mają
karteczki z podpisami:
− podmiot szeregowy
− orzeczenie czasownikowe
− okolicznik czasu
− okolicznik miejsca
− przydawka
Biorą się za ręce, tworząc wykres i mówią, w
jakim związku pozostają z kolegami(zgody,
przynależności).

Uczeń potrafi nazwać
związki między wyra-
zami w zdaniu.

5. Rozdanie uczniom tekstu z Płomyczka, gło-
śne czytanie indywidualne i nazywanie głów-
nych części zdania.

Uczeń odszukuje w tek-
ście i nazywa główne
części zdania.

6. Rozwiązywanie krzyżówki wyeksponowanej
na tablicy.
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Poziomo:
a) nazwa związku łączącego czasownik z dopełnie-

niem
b) może być logiczny, gramatyczny, domyślny lub

szeregowy
c) jest określeniem dla orzeczenia, odpowiada na

pytania: jak?, gdzie?, kiedy?
d) bez niego nie ma zdania
e) okolicznik odpowiadający na pytania: gdzie?,

dokąd?, skąd?
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Podsumowanie Pajęczynka – uczniowie rzucają do siebie kłęb-
kiem wełny, zadając pytania ze składni kolegom.
Dziecko łapiące kłębek odpowiada na pytanie.
Uczniowie przed rzuceniem kłębka zawijają weł-
nę na palcu lewej ręki, dzięki temu powstaje pa-
jęczynka. Na zakończenie zabawy, na znak do-
brze wykonanego zadania, pajęczyna zostaje roz-
cięta.
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Ewaluacja.

Uczniowie otrzymują karty samooceny, dzięki którym mają możliwość ocenić swoją pracę. Przy oce-
nie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności w związku z małą liczebnością klasy posłużyłam
się tabelką, w której udało mi się dokładnie oznaczyć liczbę uczniów, którzy opanowali umiejętności
podane we wskaźnikach. W liczniejszych klasach można skorzystać z tabelki.

WSKAŹNIK
WSZYSCY

/100%/
WIĘKSZOŚĆ

/70%/
NIEWIELU

/25%/
NIKT
/0%/


