
               Plan metodyczny
lekcji j ęzyka polskiego w klasie czwartej

           ( 1 jednostka lekcyjna)

Zoperacjonalizowane cele edukacyjne:

                                               wiedza:                 -    uczeń wie, czym jest tolerancja
- Uczeń wie, czym jest zwrot frazeologiczny
- uczeń zna treść omawianego utworu
- uczeń zna frazeologizmy z wyrazem serce

umiejętności     -    uczeń potrafi znaleźć w słowniku wyrazów
obcych hasło tolerancja

- uczeń  potrafi zdefiniować własnymi
słowami hasło tolerancja

- uczeń czyta głośno i wyraziście
artykulacyjnie czytankę

- uczeń wypełnia kartę pracy zgodnie ze
wskazówkami nauczyciela

- uczeń podejmuje dyskusję nad reakcjami
na niegrzeczne zachowanie bohatera
czytanki; artykułuje sposoby radzenia
sobie w podobnych sytuacjach

- uczeń wyjaśnia zwroty: mieć serce, nie
mieć serca

postawy:            -    uczeń wie, że należy być tolerancyjnym dla
odmienności poglądów, zachowań czy
wyglądu, ponieważ każdy ma prawo do
godności

- uczeń wskazuje jednak typy zachowań, dla
których tolerancji nie ma; uczeń wie, że
nie może być przyzwolenia dla zachowań,
które krzywdzą drugiego człowieka

- uczeń wie, że ważne w życiu szkolnym
jest zaufanie skierowane w stronę
dorosłych: rodziców, nauczycieli,
wychowawców, oni bowiem zawsze
podejmą trud rozwiązania konfliktu,
trudnej sytuacji

- uczeń wie, że należy reagować na krzywdę
ludzką, nie można być na nią obojętnym

Metody: pogadanka wstępna, pogadanka heurystyczna, praca z tekstem, dyskusja
dydaktyczna, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, burza mózgów
Środki dydaktyczne: karty pracy ucznia
Temat lekcji: Niektórzy ludzie mają wadę wymowy, , inni wadę wzroku, ale najgorszą wadą
jest nie mieć serca
Literatura dydaktyczna i merytoryczna: 1. Kopaliński W., SWO, Warszawa 1968



Tok lekcji:
I Wprowadzenie

1. Odczytanie wiersza J. Twardowskiego „Sprawiedliwość”
2. Pogadanka na temat odmienności upodobań, zainteresowań i wyglądu ludzi, w tym

kolegów i koleżanek z klasy
3. Zdefiniowanie pojęcia tolerancji (załącznik nr 1 )

II Opracowanie
1. Odczytanie z podziałem na role tekstu Z. Chądzyńskiej „Pyszna zabawa”
2. Wypełnianie karty pracy dotyczącej tekstu ( załącznik nr 2 )
3. Dyskusja nad reakcjami uczniów w podobnych sytuacjach
4. Ćwiczenia redakcyjne mające na celu pocieszenie wyśmiewanych osób – ćwiczenia

słownikowe w dwuosobowych zespołach ( załącznik nr 3 )
5. Pogadanka na temat wagi głośnego poruszania problemów na forum klasy; pogadanka

dotycząca zaufania do osób dorosłych: rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy
starają się być pomocni uczniom

6. Burza mózgów nad sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach i skreślenie
wniosków w formie słoneczka

III Zako ńczenie
1. Pogadanka w formie burzy mózgów na temat przeciwdziałania negatywnym

zachowaniom ( brak tolerancji dla krzywdzących zachowań)
2. Zaprezentowanie myśli: „ Niektórzy mają wadę.........”
3. Wyjaśnienie znaczenia zwrotu: mieć serce,  nie mieć serca
4. Zapisanie tematu lekcji: Niektórzy ludzie mają wadę wymowy, inni wadę wzroku, ale

najgorszą wadą jest nie mieć serca.
5. Zapisanie pracy domowej: Mam serce – wypowiedź kilkuzdaniowa

Załącznik nr 1

Tolerancja – wyrozumiałość, (...) w stosunku do cudzych wierzeń, praktyk, poglądów,
postępków, postaw, choćby różniły się od własnych albo były z nimi sprzeczne.

Załącznik nr 2

Bohaterką tekstu jest dziewczynka, która (czego nie lubi?) ......................................................,
ponieważ (dlaczego?) .............................. (przez kogo?) ............................... Jej problemem
jest to, że (co?) ....................................... Jak może czuć się w takiej sytuacji? Myślę, że
odczuwa (co?) ......................., ............................ i ...........................

Załącznik nr 3

W dwuosobowych zespołach zredagujcie wypowiedzi, które mają na celu pocieszenie
wyśmiewanych osób.
I „Z taką jąkałą to pyszna zabawa” – znowu to dzisiaj usłyszałam – dwa warianty pocieszenia
II „Okularnik, okularnik” – starsi koledzy znowu mu dokuczali –dwa warianty pocieszenia
III Nie mogę przeskoczyć przez kozła, chłopcy śmiali się, że jestem za gruby – dwa warianty
pocieszenia


