
KONSPEKT  LEKCJI  J. POLSKIEGO 
W  KL. IV  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

 
 
 

1. Prowadząca:  Alina  Konik 
2. Temat: Historia małego kwiatka o wielkim sercu. 
3. Czas: 2 jednostki lekcyjne (90 min.). 
4. Cele ogólne:  

� kształcenie umiejętności mówienia i czytania; 
� rozwijanie umiejętności odbioru utworu literackiego; 
� ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem; 
� rozbudzanie wyobraźni, fantazji i inwencji twórczej; 
� uświadomienie sposobu wyrażania uczuć. 

5. Cele operacyjne: 
                    POZIOM WIADOMOŚCI: 

� uczeń zna baśń Andersena; 
� utrwala podstawowe zasady obowiązujące przy opowiadaniu; 
� bogaci swój język; 
� wie co to jest związek frazeologiczny. 

  POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: 
� uczeń rozumie problemy moralne poruszane w utworze; 
� swobodnie wypowiada się na temat baśni; 
� układa ramowy plan wydarzeń; 
� redaguje opowiadanie do planu; 
� umie nazwać charakterystyczne cechy bohatera literackiego, ocenić je-

go postępowanie oraz uzasadnić swoje stanowisko odpowiednim cyta-
tem. 

6. Forma zajęć: praca w grupach i indywidualna. 
7. Metody pracy: poszukująca (pogadanka heurystyczna), kierowania samodzielną pracą 

uczniów (praca z tekstem),  drama (etiuda pantomimiczna), eksponująca. 
8. Środki dydaktyczne: tekst baśni, karta pracy z ćwiczeniami słownikowo – frazeologicz-

nymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CZYNNOŚCI UCZNIA ETAPY 

PRACY CELE OPERACYJNE ZADANIA 
CZYNNOŚCI 

NAUCZYCIELA 
ŚRODKI  

DYDAKTYCZNE 
 

UWAGI 

Zaangażo-
wanie. 

- uczeń zna baśń Ander-
sena; 
- czyta głośno ze zrozu-
mieniem; 
- posługuje się cytatami 
w wypowiedzi; 
- redaguje wypowiedź 
kilkuzdaniową. 
 

- odszukuje w książce  
fragmenty ch-jące sto-
krotkę, skowronka 
chłopców itd.; 
- uważnie słucha wy-
powiedzi kolegów; 
- aktywnie uczestniczy 
w rozmowie; 
- komentuje fragmenty 
tekstu; 
- zapisuje w zeszycie 
temat lekcji.   

 
 

- czynności organizacyjne; 
- sprawdzenie zadania dom. 
- przedstawienie uczniom 
celów lekcji; 
- prowadzi pogadankę 
wstępną n/t utworu; 
- podaje temat lekcji; 
- podział na grupy. 

lektura baśni  
 
 
 
swobodne wy-
powiedzi 
uczniów. 
rywalizacja 
grup. 

Badanie i prze-
kształcanie. 

- rozpoznaje i kontynu-
uje ćwiczenia z wy-
obraźni; 
- czyta tekst ze zrozu-
mieniem; 
- umie zwięźle skonkre-
tyzować tekst utworu; 
- zna zasady dobrej 
współpracy w grupie, 
komunikacji i rywaliza-
cji; 
- umie zastosować zdo-
byte wiadomości w kar-
cie pracy. 

- szybko dopełnia gra-
ficznie symbol stokrot-
ki; 
- odczytuje najwesel-
szy i najsmutniejszy 
fragment utworu; 
- układa ramowy plan 
wydarzeń w grupie; 
- rozwiązuje wspólnie 
karty pracy – konsultu-
je odpowiedzi w gru-
pie. 

- rysuje na tablicy schemat – 
symbol stokrotki do odgad-
nięcia dalszego etapu przez 
uczniów; 
- podkreśla, iż ulubionym 
kącikiem w dzieciństwie 
Andersena był mały „ogró-
dek” matki; 
- zwraca uwagę uczniom na 
kwiaty – symbol baśniowy u 
Andarsena (np. Królowa 
śniegu); 
- zwraca uwagę na narrację 
w utworze (autor opowiada 
konkretnemu człowiekowi) 

- tablica, kreda,  
- luźne kartki do 
pracy w grupach, 
- karty pracy.       

nauczyciel ob-
serwuje pracę 
uczniów w gru-
pach – zwrócić 
uwagę na ak-
tywną pracę 
wszystkich. 



„A teraz słuchaj! Widziałeś 
ją na pewno kiedyś tamtędy 
przechodził” (nawiązanie 
kontaktu z czytelnikiem); 
- koordynuje pracę uczniów 
w grupach i kontroluje czas 
pracy. 

Prezentacja. - umie relacjonować pra-
cę grupy; 
- umie zaplanować wła-
sną ustną wypowiedź; 
- szybko odnajduje wła-
ściwy fragment w tek-
ście; 
- potrafi wyrazić uczucia 
w różny sposób. 

- prezentuje zadania z 
karty pracy; 
- wyszukuje fragmenty 
tekstu; 
- prezentuje mimiką i 
gestami rąk i ciała  
 zadania: 

a) stokrotka pośród 
traw; 

b) taniec i śpiew 
skowronka. 

- dokonuje oceny punktowej 
grup za: 

a) zgromadzenie więk-
szej ilości związków 
frazeologicznych w 
poszczególnych zada-
niach; 

b) szybkiego odnalezie-
nia fragmentów tek-
stu; 

c) przedstawienia etiudy 
pantomimicznej. 

plansza zapisu 
punktacji grup. 

wybrać jednego 
z grupy przed-
stawiciela. 

Refleksja. - umie usystematyzować 
i utrwalić poznane wia-
domości; 
- umie sformułować mo-
rał baśni; 
- próba wzajemnej oceny 
grup.   

- redaguje morał baśni i 
zapisuje w zeszycie; 
- stara się obiektywnie 
ocenić pracę grup; 
- wyraża własną opinię 
n/t sposobu przepro-
wadzonej lekcji, 

- utrwala poznane wiadomo-
ści, konkretyzuje je i podaje 
w formie notatki do zeszytu; 
- ocenia pracę grup i wypo-
wiedzi referujących; 
- podsumowuje punktację 
grup, ocenia i zapisuje w 
dzienniku lekcyjnym; 
- pyta dzieci, co dała im pra-
ca w grupie, czy odpo-wiada 
im ta forma pracy.  

zeszyty - kontrola dys-
kusji n/t pracy 
grup i oceny 
lekcji       
(szczerze lecz 
bez złośliwo-
ści); 
- sugerowanie 
częstego wyko-
rzystania dramy 
na lekcji. 

Praca domowa: 
 



OBOWIĄZKOWA: 
1. W oparciu o plan wydarzeń napisz opowiadanie dopisując dalsze losy stokrotki. 

NADOBOWIĄZKOWA: 
2. Napisz charakterystykę stokrotki ukazując zmiany w jej wyglądzie i usposobieniu pod wpływem splotu różnych okoliczności. 
 
Nauczyciel podaje i objaśnia uczniom tematy zadań domowych. Jednocześnie przypomina o podstawowych zasadach przy pisa-
niu opowiadania oraz poszczególne etapy charakterystyki. 
 
 

Ocena lekcji: 
    Lekcja okazała się atrakcyjna i ciekawa. Pomysł zajęć spodobał się uczniom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kochająca 

KARTA PRACY UCZNIA KL. IV 
 
 

1. Ułóż według kolejności plan wydarzeń baśni „Stokrotka”: 
 

� Taniec i śpiew skowronka. 
� Mała stokrotka pośród traw. 
� Pogrzeb skowronka. 
� Postępowanie chłopców. 
� Zazdrość ogrodowych kwiatów. 
� Smutny los stokrotki. 
� Ptaszek i stokrotka w klatce. 
 

2. Wpisz odpowiednio przymiotniki charakteryzujące postawę uczuciową 
           bohaterów: 
 
      dobre, kamienne, gorące, wielkie, czułe, niegodziwe, nieczułe, oschłe, szlachetne, 
oziębłe, zimne, szczere, złe, wierne, złote, życzliwe, twarde, współczujące. 
 

SERCE 
STOKROTKI I SKOWRONKA CHŁOPCÓW 

  

                   
3. Uzupełnij listki stokrotki cechami jej charakteru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Wypisz z tekstu uosobienia przyrody: 
 

STOKROTKA SKOWRONEK 
martwiła się, ... tańczył, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Przedstaw na wykresie zmiany w wyglądzie i usposobieniu stokrotki pod wpływem 
splotu różnych wydarzeń: 

 
 

POTEM 
 

 
 
 
 
 
NAJPIERW                                                                  NASTĘPNIE 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        NA KONIEC 
 
 
 
6. Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazu „serce”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERCEM 

SERCA

SERCE 



 

KONSPEKT  LEKCJI  PLASTYKI 
W  KL. VI  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

 
 
 
1. Temat lekcji: Sztuka od średniowiecza do renesansu – utrwalenie   wiadomości. 
 
2. Cele lekcji:  podstawowe: 

- szybko odnajduje i odczytuje tekst w podręczniku omawiający za-
gadnienie; 

- rozwiązuje ćwiczenia i zadania n/t wiadomości o średniowieczu i 
renesansie; 

- potrafi zastosować poznane wiadomości do nowego zadania; 
- umie wypowiedzieć się plastycznie i teoretycznie na dany temat; 
- zachowuje zgodność wypowiedzi  z tematem; 
 

ponadpodstawowe: 
- samodzielnie rozwiązuje zadania podsumowujące wiadomości; 
- potrafi zaproponować ciekawe, oryginalne rozwiązania zadania 

plastycznego; 
- potrafi oddać nastrój i charakter symboliczny tematu; 
- potrafi dokonać samooceny zgodnie z wymogami lekcji. 

 
3. Ścieżka edukacyjna:  czytelnicza  -  wydawnictwa informacyjne. 

prozdrowotna  -  rozpoznawanie własnych słabych i moc-
nych stron. 
 

4. Standardy wymagań: 1.1.a, 1.1.d, 1.1.f, 1.2.a, 1.2.b, 1.3.e, 3.3.a, 3.8, 3.9, 4.1. 
 

5. Metody pracy: praca z tekstem, ćwiczenia z korektą, pogadanka, burza mózgów, rywa-
lizacja zespołowa, pokaz, rebusy, zagadki. 

 
5. Forma pracy: indywidualna i grupowa. 

 
6. Zastosowane kryteria pracy w grupie, wypowiedzi ustnej, oraz wypowiedzi artystycz-

nej. 
 

7. Materiały i przybory: podręcznik, luźne kartki, mazaki, magnetofon, płyta z muzyką 
barokową  (Bacha lub Vivaldiego). 

 
 
 
 
 
 
 



TOK LEKCJI: 
 
 
I.  Wprowadzenie  -  uspokojenie, rozluźnienie, zabawy na relaksację (słuchanie muzyki ba-

rokowej, odgłosów z zewnątrz, bicia własnego serca); 
     

- zabawy na koncentrację – zabawa słowno- skojarzeniowa (szu-
kamy skojarzeń n/t dom, szkoła, religia, historia, średniowiecze, 
renesans, sztuka, fresk, zabobon)     

 
II.  Realizacja   -   

1. Uświadomienie celu i tematu lekcji 
2. Podział na grupy – rozdanie zadań do realizacji n/t architektury, 

rzeźby i malarstwa średniowiecza i renesansu.  
   3. Zdobywanie punktów przez grupy – przygotowane pytania i za-

dania zadają grupie przeciwnej. 
4. Wykorzystanie encyklopedii, albumów i podręcznika. 
5.Zestawienie porównawcze średniowiecza i renesansu – podobień-

stwa i różnice – burza mózgów. 
 6. Podsumowanie punktacji zespołowej i indywidualnej. 
 

III. Podsumowanie – omówienie lekcji, podsumowanie aktywności grup i indywidualnej 
uczniów, wystawienie ocen zgodnych z zasadami PSO omówionymi na 
początku lekcji, wysłuchanie muzyki barokowej. 

 
 
 
 Lekcja została omówiona z kolegą stażystą, zwrócono uwagę na sposoby 
pracy z uczniami, z uwzględnieniem metod aktywnych, omówiono plusy i minusy lekcji. 
Zwrócono uwagę również na metody aktywne możliwe do wykorzystania na lekcji przyrody.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementy technologii informatycznej do wdrożenia w program plastyki w II 
etapie kształcenia. (Propozycje). 

 
 

1. Celami edukacyjnymi na zajęciach „Komputer na lekcji plastyki” są: 
- Rozwijanie zainteresowań informatycznych, 
- Porządkowanie i właściwe wykorzystanie zdobytej wiedzy w posługiwaniu się 

technologią informatyczną, 
- Poznanie zastosowania komputera w nauce i zabawie; 
- Samodzielne rozwiązywanie problemu przy pomocy komputera, 
- Samodzielne poszukiwanie informacji w internecie. 

 
 

2. Propozycje tematów do wykorzystania na lekcji plastyki: 
- Program Powerpoint –  

1. Tworzenie własnych animowanych reklam; 
2. Reklama – prezentacja szkoły; 
3. Reklama zawodów sportowych; 
4. Projektowanie karty do gry; 
5. Projekt etykiety; 
6. Projekt znaku firmowego; 
7. Projekt znaku  UKS – u. 

- Program Corel  - 
1. Praca z tekstem – formatowanie; 
2. Tekst artystyczny; 
3. Związek elementów graficznych i liternictwa; 
4. Projekt okładki na płytę, książkę; 
5. Projekt etykiety na napoje owocowe; 
6. Ulica w perspektywie; 
7. Moda – strój na karnawał. 

 
 

3. Propozycja metod oceniania: 
 Metody nauczania należy dobierać tak, aby uczniowie posługiwali się kompu-
terem coraz sprawniej i coraz bardziej samodzielnie. Wykorzystywane są umiejętności 
uczniów zdobyte na lekcji informatyki. Metody sprawdzania osiągnięć ucznia powinny 
dać odpowiedź nauczycielowi i oczywiście uczniowi na pytania: co już wiem?, co potrafię 
zrobić?, jak sprawnie posługuję się komputerem, aby wykonać określone zadanie? 
 Zadania sprawdzające osiągnięcia uczniów można podzielić na cztery grupy: 

- Egzekwujące zapamiętywanie; 
- Wyjaśniające stopień zrozumienia; 
- Sprawdzające, czy zdobyte umiejętności są wykorzystywane w sytu-

acjach typowych – przećwiczonych w trakcie zajęć; 
- Czy uczeń poradzi sobie  w sytuacjach problemowych, czy będzie w 

stanie sam dojść do właściwego rozwiązania. 
 
  

  


