
              Lekcja z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w klasie VI

Temat: Wydawnictwa informacji bezpośredniej, metody posługiwania się nimi.

Cele:
•  Zapoznanie uczniów z rodzajami encyklopedii i słowników oraz ich budową.
•  Kształcenie umiejętności i wyrabianie nawyków korzystania z encyklopedii i

słowników rzeczowych dla zdobycia wiadomości na określony temat, przydatnych w
nauce szkolnej i samokształceniu.

•  Utrwalenie nawyków należytego obchodzenie się z książką, zachęcanie do
gromadzenia wydawnictw informacji bezpośredniej

Pomoce dydaktyczne:
1. Encyklopedie ogólne:
      Encyklopedia popularna PWN- I- tomowa
      Encyklopedia popularna PWN- IV- tomowa
2. Encyklopedie specjalne:
      Encyklopedia dla dzieci: Polska- moja Ojczyzna
      Encyklopedia. Przyroda i technika
      Mała encyklopedia techniki
      Mała encyklopedia kultury antycznej
3. Słowniki rzeczowe:
      Mały słownik historii Polski
      Słownik geografii świata
      Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski
      Mały słownik- pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych
      Ilustrowany słownik techniczny dla wszystkich
      Słownik muzyczny
4. Słowniki encyklopedyczne:
      Leksykon dla dzieci i młodzieży
      Leksykon PWN
5. Plansza- rodzaje encyklopedii
6. Plansza- rodzaje słowników
7. Krzyżówki z hasłem- encyklopedie i słowniki
8. Kartki z poleceniami dla czterech grup uczniów

Tok lekcji
 I.         1. Podanie tematu lekcji

                 2. W celu wyjaśnienia terminu wydawnictwa informacji bezpośredniej
                        rozwiązanie samodzielne przez uczniów rozdanych krzyżówek.



  

3. Odczytanie przez uczniów haseł jakie otrzymali w wyniku rozwiązania
krzyżówek

II.       1. Omówienie rodzajów encyklopedii na podstawie planszy i egzemplarzy
                        encyklopedii

2. Na podstawie encyklopedii ogólnej- Encyklopedia popularna PWN-
      przypomnienie wiadomości zawartych w objaśnieniach wstępnych

� Hasła ułożone alfabetycznie do ostatniej litery w nazwie.
� Żywa pagina- wskazuje pierwszy i ostatni wyraz objaśniany na danej

stronie.
� Hasła geograficzne- przestawienia nazw geograficznych z użyciem

przecinka np. Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
� Użycie nawiasu kwadratowego do prawidłowej wymowy nazw

pochodzenia obcego oraz pochodzenie nazw.
� Kwalifikatory- oznaczenie działu, którego dotyczy opis.
� Odsyłacze- opis pomocniczy kierujący do hasła opisu głównego lub hasła

odpowiedniego opisu pomocniczego (za pomocą strzałki).
� Skróty- wraz lub wyrazy, tytuły, hasła, powtarzające się w tekście danego

hasła skracano do pierwszych liter. Wykaz skrótów ułożony alfabetycznie.
� Spis tabel i map- na końcu encyklopedii
� Mapy świata na wyklejkach



Schemat planszy- rodzaje encyklopedii

Encyklopedie ogólne przekazują wiadomości z rożnych dziedzin wiedzy, dotyczą
najrozmaitszych osób, miejsc, rzeczy, zjawisk, wydarzeń. Mogą to być publikacje
wielotomowe jak i mniejsze.
Encyklopedie specjalne obejmują jedną dziedzinę wiedzy.
Nie każda encyklopedia specjalna ma ułożone hasła alfabetycznie np.. Mała encyklopedia
techniki składa się z poszczególnych części, rozdziałów ułożonych według logicznego układu
treści danej dziedziny.

3. Ćwiczenia w posługiwaniu się encyklopediami
� Rozdanie grupom uczniów kart ćwiczebnych i encyklopedii.
� Polecenia dla grup na kartkach: Wyszukaj dane hasło, zapoznaj się ze

znaczeniem skrótów w „objaśnieniach wstępnych”, zdaj ustna sprawę z
przygotowanego hasła.

                         Hasła dla grup:
                         NARCYZ, PEONIA, POJEZIEŻE SUWALSKIE, PKO

� Wyjaśnianie poleceń.
� Praca w grupach pod kontrola prowadzącego zajęcia.
� Ustne sprawozdanie uczniów z wykonania polecenia otrzymanego na

kartkach.
4. Omówienie rodzajów słowników na podstawie planszy i egzemplarzy

słowników.



Schemat planszy- rodzaje słowników

Słowniki językowe zawierają wyrazy występujące w danym języku, bądź podają tłumaczenie
na inny język.
Słowniki rzeczowe podają informacje o terminach z określonej dziedziny wiedzy.
Słowniki encyklopedyczne są książkami zajmującymi pośrednie miejsce miedzy słownikiem
zawierającym krótkie objaśnienia, a encyklopedia dostarczająca pełniejszych informacji.

5. Ćwiczenia w posługiwaniu się słownikami rzeczowymi.
                        Polecenia dla grup na kartkach

� Wyszukaj dane hasło.
� Zapoznaj się ze znaczeniem skrótów w „objaśnieniach wstępnych”.
� Zadaj ustną sprawę z przygotowanego hasła

                        Hasła dla grup (miejscowości, w której uczą się uczniowie)
� Od czego wywodzi się nazwa miejscowości?
� W jakiej krainie geograficznej leży?
� W którym roku uzyskała prawa miejskie?
� Co to jest prawo miejskie?

                         Rozdanie grupom uczniów kart ćwiczebnych i słowników
� Wyjaśnienie poleceń.
� Praca w grupach pod kontrola zajęcia.
� Ustne sprawozdanie uczniów z wykonania polecenia otrzymanego na

kartkach.



III. Podsumowanie wiadomości.
1. Formułowanie przez uczniów odpowiedzi na następujące pytania

� Jakie rodzaje encyklopedii poznali.
� Jakie rodzaje słowników poznali.
� Co muszą umieć, aby szybko dotrzeć do potrzebnej informacji.
� Kiedy korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej.
� Jak należy obchodzić się z tego typy wydawnictwami.

2. Zapisanie wniosku z lekcji do zeszytu.
Encyklopedie i słowniki to wydawnictwa informacyjne obejmujące zbiór
wiadomości ze wszystkich nauk lub jednej dziedziny wiedzy, ułożony w
porządku alfabetycznym. W dzisiejszej dobie nie sposób obejść się bez
informacji zawartych w wydawnictwach informacji bezpośredniej.
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