
Konspekt lekcji hospitacji diagnozującej w klasie III.

Opracowała Beata Witowska – Kawa

1. Słuchanie odgłosów różnych środowisk przyrodniczych. Rozpoznawanie odgłosów kojarzących
się ze środowiskiem morskim.
2. Ilustrowanie barwną plamą wybranego środowiska na tle słuchanych odgłosów.
3. Wypowiedzi uczniów na temat swoich prac. – Co chciałeś wyrazić w swym dziele?
4. Rozwiązywanie zagadek podanych przez nauczyciela (łódka) (statek)
5. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat podróży drogą wodną na podstawie własnych
doświadczeń

- Kto z Was był nad morzem, nad jeziorami, płynął statkiem, żaglówką, motorówką.
- Opowiedz, jakie wrażenie masz po takiej podróży?

6. Znaczenie transportu wodnego. Ciche czytanie ze zrozumieniem. (Praca z tekstem).
- Na podstawie wiadomości wcześniej przygotowanych oraz wiadomości zawartych w

podręczniku (s.128-129) zastanów się:
- W jakich sytuacjach do przewozu ludzi i towarów wybiera się transport wodny?
- Jaką rolę spełniają promy pasażerskie?
- Gdzie w najbliższym naszym środowisku są promy pasażerskie do przewozu ludzi,

samochodów itp.?

7. Historia transportu wodnego z wykorzystaniem ilustracji w podręczniku.
- Opowiedz, jak zmieniają się środki transportu wodnego na przestrzenie wieków.
- Odszukaj na mapie Europy miejsce, gdzie żyli Wikingowie (Skandynawia)
- Do czego służył transport wodny dawniej. (Wyprawy żeglarskie w celu zdobycia bogactw)
- Odkrycie nowych lądów przez Krzysztofa Kolumba w 1492 r. i Vasco da Gama.
- Wojny morskie
- Piraci
- Galery

8. Porównanie transportu pasażerskiego i towarowego dawniej a dziś.
- Jaką rolę obecnie spełnia transport pasażerski i towarowy. (prom pasażerski przewozi ludzi i

towary).
- Tankowce – przewóz towarów płynnych, np. ropy naftowej.
- Masowce – przewóz węgla
- Kutry rybackie – łowienie ryb
- Trawlery – fabryki i przetwórnie
- Wodoloty – statek wodny (okręt)
- Żaglówki – sporty wodne
- Motorówki – sporty wodne, patrole policyjne na wodzie, łowienie ryb

9. Uporządkuj historię żeglugi:
Tratwa z żaglem, łódź żaglowa, karawela, parostatek?, statek pasażerski, prom pasażerski.

10. Środki transportu wodnego:



- Jakie środki transportu wykorzystuje się w transporcie śródlądowym, a jakie w transporcie
morskim.

- Podział statków ze względu na ich przeznaczenie. (Statki pasażerskie, towarowe, rybackie,
okręty wojenne).

11.  Ćwiczenie śródlekcyjne – Zabawa w „Regaty”,
Naśladowanie sztormu, pląs -  „10 Murzynów”, „W Leśniczówce”.

12. Korzystając ze słownictwa w ramce  wpisz pojęcia związane z transportem wodnym:
Lodołamacz, kajuta, żaglowiec, kanał, sztorm, bandera, ster, masowiec.

13. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. „Sztorm” (praca w grupach).
- Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów – korzystanie z przypisów w podręczniku.
- O jakim wydarzeniu z życia rybaków mówi to opowiadanie?

I. Odczytaj ten fragment tekstu, który zrobił na Tobie największe wrażenie.
II. Opowiedz o zachowaniu załogi kutra podczas sztormu.
III.  Podkreśl wyrażenia i zwroty opisujące sztorm.
IV. Odczytaj ten fragment, który mówi jak przebiegał sztorm.
V. Jakimi cechami charakteru muszą odznaczać się ludzie związani z morzem i

dlaczego?
VI. Na czym polegała praca Karola na statku?

14. Przeczytaj (każda grupa) wyrażenia i zwroty potrzebne do opisu sztormu.
(Nauczyciel potrzebne wyrażenia zawiesza na tablicy)
Grupowanie wyrazów bliskoznacznych do wyrazu „sztorm”. (burza morska, nawałnica,
huragan,).

15. Odczytaj z tablicy wyrażenia i zwroty. Spróbuj opisać ustnie sztorm wykorzystując
zgromadzone słownictwo:

- Nagle zerwał  się wicher. Wokoło pociemniało. Morze wzdęło się z szumem grzywiastych
bałwanów. Rozległ się świst wichury. Coraz bardziej  rósł ryk fal pod wpływem śnieżnej
zawieruchy.

- Samodzielne redagowanie zdań w K.P. 99, ćw. 1.
- Odczytywanie kilku opisów.
16. Praca w grupach – wypisz z tekstu wyrazy z „rz” wymiennym, „rz” niewymiennym i „rz” po

spółgłoskach.

„rz” wymienne „rz” niewymienne „rz” po spółgłoskach
Morze – bo morski
Wynurzali - nurkowali

Twarz, uderzył, ogorzała,
porządna, kurzawa

Zaskrzypiały – po „k”
Srebrzysta – po „b”
Przypominający – po „p”
Grzbiet – po „g”
Przejmujący – po „p”
Krzyczał – po „k”
Trzeba – po „t”
Przestrzeni – po „p”
Nabrzmiewał – po „b”
Przerażony, przerwy,
przecinaki, strzelaj,
grzywiaste, trzask,
przedzierali, dostrzegł,
przez, okrzyk, strzępy,
przerwał, przecież, przeżyli.



17. Etiudki pantomimiczne ilustrujące wybrane wydarzenie np. wzywanie pomocy. Radość
uratowanych rybaków. Zmiany nastroju w opowiadaniu.

18. Rozpoznawanie poznanych części mowy w zbiorze wyr. K.99 ćw. 4 i ćw. 5.
- przypomnienie
- Przekształć przymiotnik w liczbie pojedynczej na liczbę mnogą – co oznaczają nam te

przymiotniki (cechy rybaków).

rzeczowniki: czasowniki:
prom, jachty, kołysze się, płyną,
kuter, katamaran podążać, mkniemy

przymiotniki: liczebniki:
olbrzymi, kolorowy, trzeci, pięcioro,
nowoczesny, bezpieczny dziesiąty, sześćdziesiąt

19. Czytanie z podziałem na role:
- O czym musimy pamiętać czytając ten tekst?
- Jakich znaków interpunkcyjnych jest wiele w tekście i dlaczego?

20. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

21. Ocena pracy uczniów na lekcji – zebranie żetonów.



Arkusz obserwacji – hospitacja diagnozująca.

Cel hospitacji: Obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich
umiejętności w zakresie doskonalenia techniki i rozwijania umiejętności czytania
ze zrozumieniem w klasie III.

Imię i nazwisko Beata Witowska – Kawa
Przedmiot – rodzaj zajęcia Zajęcia zintegrowane
Klasa III a
Temat lekcji – zajęć Po rzekach, morzach i oceanach. Ilustrowanie

barwną plamą wybranego środowiska na tle
słuchanych odgłosów. Znaczenie transportu
wodnego. Historia żeglugi. Środki transportu
wodnego. Rozwiązywanie zadań rozmaitych.
Wypowiedzi uczniów dotyczące postaci i
zdarzeń w opowiadaniu pt. „Sztorm”.
Samodzielne opisywanie sztormu. Ludzie
morza – ich cechy. Rozpoznawanie
poznanych części mowy.

Zamierzone cele lekcji – zajęć Kształtowanie umiejętności:
- czytania tekstu ze zrozumieniem
- wzajemnego słuchania się,

opowiadania tekstu
- współdziałania i komunikowania się w

grupie.
- Rozwiązywana zadań tekstowych

rozmaitych.
- Wyszukiwania w tekście opowiadania

fragmentów opisów.
- Wzbogacania słownictwa o wyrażenia

i zwroty związane z transportem
wodnym.

- Rozpoznawania znanych części
mowy.

- Pisania poprawnie wyrazów z „rz”,
uzasadniając ich pisownię.

- Samodzielnego formułowania
wypowiedzi pisemnej.

- Rozwijania twórczej wyobraźni
dziecka.

- Ilustrowania barwną plamą utworu
muzycznego

Data hospitacji
Imię i nazwisko hospitującego
Rejestr umiejętności opanowanych przez
uczniów (wypełnia nauczyciel)

Uczeń
- czyta tekst ze zrozumieniem
- potrafi rozwiązać zadanie tekstowe
- umie wyszukiwać w tekście fragmenty

opisów



- rozpoznaje znane części mowy
- potrafi pogrupować wyrazy

bliskoznaczne.
- Zauważa zmiany nastroju w utworze
- Wyszukuje w tekście wyrazy z „rz” i

zapisuje je w trzech grupach. „rz”
wymiennym, niewymiennym i po
spółgłoskach

- Docenia rolę transportu wodnego.
- Ilustruje barwną plamą utwór

muzyczny.
Rejestr umiejętności opanowanych częściowo
(kształconych) przez uczniów (wypełnia
nauczyciel)

- potrafi samodzielnie ułożyć
wielozdaniową wypowiedź na podany
temat

- rozwija swoją twórczą wyobraźnię.
Rejestr umiejętności, których kształcenie
nauczyciel rozpoczyna (wypełnia nauczyciel)

- poznaje i wzbogaca słownictwo o
nowe wyrażenia i zwroty związane z
transportem wodnym.



Cel hospitacji: obserwacja osiągniętego poziomu sprawności uczniowskich
umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem.

Etapy rozwoju umiejętnościWskaźniki
I II III IV V

Wyszukuje
odpowiedni
fragment opisu.

Ma trudności z
wyszukiwaniem
fragmentów
tekstu nawet
przy pomocy
nauczyciela

Potrafi
wyszukiwać
fragmenty tekstu

Wyszukuje
odpowiedni
fragment tekstu
wg wskazówek
nauczyciela

Samodzielnie
wyszukuje
odpowiedni
fragment

Samodzielnie i w
szybkim tempie
wyszukuje
odpowiedni
fragment

Uzasadnienia
odpowiedź
fragmentami
tekstu.

Ma trudności z
wyszukiwaniem
odpowiednich
fragmentów
uzasadniających
odpowiedź.

Wyszukuje
odpowiedni
fragment przy
pomocy
nauczyciela

Wyszukuje
odpowiedni
fragment wg
wskazówek
nauczyciela i
potrafi uzasadnić
wybór

Samodzielnie
wyszukuje
odpowiedni
fragment i
uzasadnia wybór

Samodzielnie
wyszukuje
odpowiedni
fragment,
objaśnia i
uzasadnia swój
wybór, broni
swego zdania.

Opowiada
przeczytany
tekst

Wypowieda
wyrazami,
zdaniami
odpowiadając na
pytanie
nauczyciela.

Wypowiada się
zdaniami
pojedynczymi,
przy pomocy
nauczyciela.

Wypowiada się
zdaniami
pojedynczymi
rozwiniętymi
poprawnymi pod
względem
gramatycznym

Wypowiada się
zdaniami
złożonymi
poprawnymi pod
względem
gramatycznym.
Mówi płynnie
podaje
najważniejsze
fakty.

Wypowiada się
zdaniami
złożonymi
rozwiniętymi.
Posiada bogaty
zasób
słownictwa.

Rozumie tekst
zad. tekst.

Ma trudności ze
zrozumieniem
treści, analizą i
rozwiązaniem.

Fragmentarycznie
rozumie treść
prostego zadania
tekstowego.
Rozwiązuje je
przy pomocy
nauczyciela.

Rozumie treść i
rozwiązuje proste
zadania tekstowe.

Analizuje,
wyszukuje dane,
rozwiązuje i
zapisuje
odpowiedź w
złożonych
zadaniach
tekstowych.

Samodzielnie
analizuje,
wyszukuje,
rozwiązuje i
zapisuje
odpowiedź w
złożonych
zadaniach
tekstowych o
dużym stopniu
trudności.

Wyszukuje w
tekście wyrazy
z „rz”
wymienne,
niewymienn, po
spółgłoskach.

Ma trudności z
uzasadnieniem
pisowni
wyrazów z „rz”

Wymaga pomocy
nauczyciela przy
uzasadnieniu
pisowni wyrazów
z „rz”.

Potrafi wyszukać
w tekście wyrazy
z „rz” i uzasadnić
ich pisownię wg
poleceń
nauczyciela.

Wyszukuje w
tekście wyrazy z
„rz”, umie
uzasadnić ich
pisownię i
przyporządkować
do odpowiedniej
gupy
ortograficznej.

Samodzielnie
wyszukuje
wyrazy z „rz”,
umie uzasadnić
ich pisownię,
przyporządkować
do odpowiedniej
grupy i stosuje je
poprawnie w
formie pisemnej.



Rozpoznaje
znane części
mowy
(rzeczownik,
czasownik,
przymiotnik,
liczebnik).

Ma trudności z
wyszukiwaniem
i rozróżnieniem
danej części
mowy.

Wyszukuje w
tekście części
mowy z pomocą
nauczyciela.

Wyszukuje w
tekście części
mowy wg
wskazówek
nauczyciela.

Wyszukuje w
tekście części
mowy, umie je
rozróżić i
nazwać.

Potrafi
samodzielnie i
sprawnie
wyszukać w
tekście części
mowy. Umie je
rozróżnić,
nazwać i wie co
oznaczają i na
jakie pytania
odpowiadają.

Ilustruje
barwną plamą
środowisko
wodne na
podstawie
wysłuchanych
odgłosów.

Ma trudności z
przedstawieniem
tematu, rysunek
ubogi.

Potrafi
przedstawić
zgodnie z
tematem swój
pomysł. Rysunek
ubogi w
szczegóły.

Potrafi narysować
na temat,
barwnie, rysunek
zawiera
ważniejsze
elementy.

Rysuje ciekawie,
używa wielu
barw i zawiera
szczegóły.

Rysuje bardzo
pomysłowo,
oryginalnie,
rysunek zawiera
bardzo dużo
sczegółów.

Układa i pisze
samodzielnie
wielozadaniową
wypowiedź.

Ma trudności z
ułożeniem
poprawnych
zdań pod
względem
gramatycznym.

Układa i zapisuje
zdania
pojedyncze przy
pomocy
nauczyciela.

Układa i pisze
klika zdań wg
wskazówek
nauczyciela.

Pisze
samodzielnie i
poprawnie kilka
zdań łączących
się w całość.

Pisze
samodzielnie
wielozadaniową
wypowiedź
popraną pod
względem
ortograficznym,
gramatycznym i
stylistycznym.
Ma bogate,
oryginalne
słownictwo.

Zna nowe
słownictwo
(wyrażenia i
zwroty)
związane z
transportem
wodnym

Ma kłopoty z
zapamiętaniem
słownictwa.

Wyszukuje
odpowiednie
słownictwo przy
pomocy
nauczyciela, ale
nie potrafi
wyjaśnić ich
znaczenia i
przyporządkować.

Wyszukuje
odpowiednie
słownictwo wg
wskazówek
nauczyciela,
potrafi je
wyjaśnić i
przyporządkować.

Potrafi wyjaśnić i
przyporządkować
zwroty i
wyrażenia,
rozumie ich
znaczenie.

Samodzielnie i w
szybkim tempie
potrafi wyjaśniać
i
przyporządkować
słownictwo.
Potrafi korzystać
z różnych źródeł.


