
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

OPRACOWAŁA Janina Serewko- Wolak

CZAS REALIZACJI TEMATU: 45 minut

TEMAT LEKCJI: Jak dzielimy związki frazeologiczne?

1. Treści programowe:
- Słownictwo i słowotwórstwo – związki frazeologiczne.

2. Cel ogólny – konkretyzacja pojęcia związku frazeologicznego.

3. Cele operacyjne:

Uczeń pamięta:

- nazwy związków frazeologicznych.

Uczeń rozumie:

- różnice w formalnej budowie związku frazeologicznego.

Uczeń potrafi:

- rozpoznawać związki frazeologiczne (wyrażenia, zwroty, frazy),
- wyjaśniać znaczenie związków.

4. Metody: analiza, metoda podająca, praca z tekstem.

5. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

6. Pomoce dydaktyczne: teksty doćwiczeń, plansze, słowniki frazeologiczne.

7. Ewaluacja: ankieta oceny pracy na lekcji, sprawdzian po zakończeniu cyklu lekcji.



8. Przebieg lekcji:

Etapy
lekcji

Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe Uwagi

Zaangażo-
wanie

Badanie i
przekształ-
canie

Prezentacja

Przekształ-
canie

Refleksja

1.Nauczyciel tworzy sytuację
dydaktyczną- uczniowie mają wyjaśnić
różnicę między luźnym połączeniem
wyrazów a połączeniem ustabilizowa-
nym (czarna owca jako zwierzę lub
ktoś,kto nas kompromituje).

1.Nauczyciel organizuje pracę:
uczniowie zostają podzieleni na 4-
osobowe grupy i za zadanie mają

podkreślić połączenia wyrazów, które
mają utartą formę i ściśle określone
znaczenie, mają także wyjaśnić to
znaczenie.

1.Prezentacja wyników pracy.
2.Poprawianie ewentualnych błędów.
3.Wyciąganie wniosków.

1.Uczniowie zwracają uwagę na
różnice w budowie poszczególnych
związków.
2.Zwracają uwagę na stałość znaczeń,
na niemożność zmiany wyrazów w
stałym związku wyrazowym.
3.Zwracają uwagę na zróżnicowanie
stylistyczne frazeologizmów-potoczne,
podniosłe i książkowe.

1.Uczniowie oceniają własną pracę na
lekcji i znajomość tematu(wypełnienie
ankiety).
2.Nauczyciel ocenia pracę uczniów.
3.Nauczyciel zadaje pracę domową
str. 67,ćw. 16.

Skuteczne porozumiewa-
nie się-nauczyciel- uczeń.

Skuteczne komunikowa-
nie się.
Planowanie własnej
pracy.
Przygotowanie dłuższej
wypowiedzi na dany
temat.
Poprawne posługiwanie
się językiem ojczystym.

Prezentacja wyników
własnej pracy w sposób
jasny i poprawny
językowo.

Twórcze rozwiązywanie
problemów.

Prezentacja własnego
punktu widzenia.

Uczniowie
posiadają
teksty, do
których się
odwołują.

Grupy
mają ten
sam czas
na dokona-
nie prezen-
tacji.

Notatka
będąca
wynikiem
uzgodnień.

Samoocena
ucznia i
ocena
nauczyciela
zgodnie z
kryteriami
oceniania.

ANKIETA OCENY PRACY NA LEKCJI:



Zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności przedstawiaj w skali ocen: 5,4,3,2,1.

1/Potrafię rozróżnić wyrażenia, zwroty, frazy.

1 2 3 4 5

2/Potrafię wyjaśnić znaczenie poznanych na lekcji związków frazeologicznych

1 2 3 4 5

3/Napisz, gdzie będziesz szukał wyjaśnienia znaczenia związku frazeologicznego.

4/Potrafię rozróżnić frazeologizmy potoczne i podniosłe.

1 2 3 4 5

5/Czas na lekcji wykorzystałem w stopniu

1 2 3 4 5

6/Zdobyte na lekcji wiadomości i umiejętności oceniam na

1 2 3 4 5


