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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

O środkach stylistycznych w utworach literackich raz jeszcze...

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową oraz planem wynikowym do programu nauczania "Jutro 
pójdę w świat" wydawnictwa WSiP. Lekcja służy podniesieniu kompetencji uczniów w zakresie 
kształcenia literackiego.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystane technologie mają na celu uatrakcyjnić lekcję, aby uczniowie utrwalili poznane pojęcia i 
potrafili rozpoznać w tekście literackim środki stylistyczne. Wykorzystanie narzędzi TIK pozwala na 
zaktywizowanie do pracy na lekcji wszystkich uczniów. 

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń rozpoznaje poznane środki stylistyczne, potrafi odszukać je w utworze literackim i poprawnie 
nazwać; samodzielnie tworzy środki stylistyczne.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń zna i rozpoznaje w tekście środki stylistyczne: epitet, porównanie , uosobienie, 
onomatopeję, zdrobnienie, zgrubienie,

2. Uczeń czyta ze zrozumieniem tekst literacki .
3. Uczeń wskazuje podmiot liryczny w wierszu.
4. Uczeń określa tematykę poznanego wiersza.
5. Uczeń potrafi samodzielnie podać przykłady omawianych środków stylistycznych.

9. Metody i formy pracyb>

 

a.
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praca na platformie Microsoft Office (Teams ), z wykorzystaniem udostępnionych 
materiałów audiowizualnych: YouTube, Learnig Apss, epodręczniki.pl, wordwall;

b.
metody słowne (poszukujące: heureza)

c.
metoda zajęć praktycznych

d.
praca z materiałami multimedialnymi

e.
praca z tekstem literackim

f.
ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi TIK

 

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa , indywidualna.

 

10. Środki dydaktyczne

 

 

Materiał na kanale yotube: https://www.youtube.com/watch?v=AyerHWsXuHE

Platforma epodreczniki.pl : https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312

Ćwiczenia interaktywne: https://wordwall.net/play/11052/963/768

https://learningapps.org/display?v=pf7rufsnk21

Ankieta ewaluacyjna: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDa_AKieVR299A6D0t96WpKyhCSgiDW5DnH9VOwaL8XDDqEg/viewform

 

 

 

11. Wymagania w zakresie technologii

 

https://www.youtube.com/watch?v=AyerHWsXuHE
https://www.youtube.com/watch?v=AyerHWsXuHE
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312
https://wordwall.net/play/11052/963/768
https://wordwall.net/play/11052/963/768
https://learningapps.org/display?v=pf7rufsnk21
https://learningapps.org/display?v=pf7rufsnk21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDa_AKieVR299A6D0t96WpKyhCSgiDW5DnH9VOwaL8XDDqEg/viewform
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Do przeprowadzenia lekcji niezbędny jest komputer lub smartfon dla każdego ucznia ( 
w przypadku nauczania zdalnego). Dodatkowo można wykorzystać tablicę interaktywną 
( w przypadku nauczania stacjonarnego). Niezbędne jest łącze internetowe. 

 

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Faza przygotowawcza

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności
 

1.
Czynności organizacyjne lekcji.

2.
Podanie tematu i celów lekcji.

 

Aktywność nr 2

Temat

Przypomnienie i utrwalenie poznanych środków stylistycznych.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności
 1. Przypomnienie poznanych środków stylistycznych: epitet, porównanie, uosobienie, onomatopeja, 
zdrobnienie, zgrubienie.

https://www.youtube.com/watch?v=AyerHWsXuHE

 2. Oglądając film, uczniowie wypisują środki stylistyczne, które poznali na lekcji języka polskiego.

 3. Utrwalenie wiadomości. Uczniowie wykonują ćwiczenia:

https://wordwall.net/play/11052/963/768

https://learningapps.org/display?v=pf7rufsnk21

https://www.youtube.com/watch?v=AyerHWsXuHE
https://wordwall.net/play/11052/963/768
https://learningapps.org/display?v=pf7rufsnk21
https://learningapps.org/display?v=pf7rufsnk21
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Aktywność nr 3

Temat

Praca z tekstem literackim - wiersz Agnieszki Frączek „Kołdra” .

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
1. Uczniowie czytają wiersz Agnieszki Frączek „Kołdra”.

  https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312

2. Określają tematykę wiersza, nazywają podmiot liryczny w tekście.

3. Wykonują ćwiczenie 1, nazywają środek stylistyczny zastosowany w wierszu.

  https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312

 

Aktywność nr 4

Temat

Wyszukiwanie środków stylistycznych w wierszu Agnieszki Frączek.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności
 

1.
Praca w grupach- z tekstu Agnieszki Frączek uczniowie wypisują:

a.
Grupa1: epitety, porównania, uosobienie . 

b.
Grupa 2: onomatopeję, zdrobnienia, uosobienie

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/874312
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2.
Podsumowanie. Zadanie pracy domowej: uczniowie samodzielnie tworzą po jednym przykładzie 
omawianych na lekcji środków stylistycznych. 

 

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną:

 https://forms.gle/obBmZRzUg7MY67x89

 

 

 

 

 

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

 

Lekcję można przeprowadzić zarówno w czasie nauczania zdalnego jak i stacjonarnego.

 

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://forms.gle/obBmZRzUg7MY67x89
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

