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Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy V.

Temat:  Przydawka, dopełnienie, okolicznik – przyjaciele
             podmiotu i orzeczenia.

Cele operacyjne:

•  utrwalenie wiadomości o poznanych częściach mowy,

•  kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania części zdania,

•  kształcenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się

językiem mówionym i pisanym,

Zamierzone efekty:

              Uczeń:

•  zna części mowy,

•  rozróżnia i nazywa części zdania,

•  potrafi sporządzić wykres zdania pojedynczego,

•  sprawnie i poprawnie wypowiada się,

•  aktywnie bierze udział w pracach i czynnościach grupy.

Metody pracy:

•  techniki dramowe,

Formy organizacyjne:

•  praca indywidualna,

•  praca grupowa.

Pomoce dydaktyczne:

•  szablony rozsypanki wyrazowej,

•  karty pracy dla grup.
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P r z e b i e g  l e k c j i

1. Czynności organizacyjne.

2. Podział uczniów na 5 –  osobowe zespoły.

3. Rozdanie uczniom różnych zestawów rozsypanki wyrazowej i instrukcji do

zadań.

Instrukcja:

1. Z rozsypanki wyrazowej ułóżcie zdanie.

2. W ułożonym wypowiedzeniu znajdźcie znane wam części

zdania.

3. Rozlosujcie dla każdego z was po jednym wyrazie.

4. Na odwrocie swojej kartki zapiszcie, jaka to część zdania.

5. Wejdźcie w rolę rozpoznanych części zdania.

ruda wiewiórka sprytnie łuskała żołędzie

wczoraj starsi uczniowie wygrali mecz

małe dzieci niezwykle lubią słodycze

rano moja siostra zdawała egzamin

starsza pani chętnie przyj ęła pomoc
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Instrukcja:
                      Sporządźcie wykres do waszego zdania.

4.  Nauczyciel prosi o wyjście na środek uczniów w roli podmiotu i orzeczenia.

5.  Nauczyciel zadaje pytania uczniom – wyrazom:

•  Kim jesteś?, Przedstaw się.

   / w razie potrzeby członkowie danej grupy uzupełniają odpowiedzi /

•  Z którym wyrazem w zdaniu łączą cię najsilniejsze więzi?

Weź za rękę swego „przyjaciela”

/ podmiot i orzeczenie dobierają sobie „przyjaciół” – wyrazy

                     określające łączą się tworząc dwie grupki w każdym zespole /

•  Jak mogą was przywołać podmiot i orzeczenie?

•  Kim jesteś?

•  Jak się czujesz w tej roli?

•  Jaką częścią mowy jesteś wyrażony(a)?

•  Jaką część mowy określasz?

6.  Nauczyciel prosi o zapamiętanie łączących wyrazy więzi.

7.  Rozdanie grupom instrukcji do kolejnego zadania.

Przykład:

wiewiórka łuskała

jaka?  co?                jak?

        ruda                             żołędzie                    sprytnie
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Instrukcja:
                      Wykonajcie polecenia dotyczące poniższego

zdania:

Moja miejscowość szczyci się bardzo ciekawą historią.

1. Uzupełnijcie tabelę.
2. Sporządźcie wykres zdania.

Wyraz PYTANIE cz ęść mowy Część zdania

moja czyja? zaimek przydawka

Wykres:

8.  Nauczyciel prosi o prezentację schematów poszczególne grupy.

9.  Zadanie do wykonanie na czas
     Wszystkie grupy otrzymują identyczne zadnia do wykonania.
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10. Podsumowanie (funkcja utrwalająca).

W zdaniu każde określenie rzeczownika nazywa się  ............................

Odpowiada ona na pytania:  ...................................................................................

.................................................................................................................................

Część zdania, która najczęściej określa czasownik i odpowiada na

pytania przypadków zależnych: D. (.............?..............?), C. (..........?..........?),

B. (..........?..........?), N. (..........?..........?), Ms. (..........?..........?), to.........................

              Część zdania, która najczęściej określa czasownik i wskazuje na

okoliczności, w których odbywa się czynność, to ..............................................

Odpowiada on na pytania:....................................................................................

..............................................................................................................................

Opracowała: mgr Agnieszka Dziewulska


