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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VII

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Ocena postaci literackiej, czyli dlaczego warto stosować frazeologizmy.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową oraz planem wynikowym do programu nauczania "Myśli i 
słowa" wydawnictwa WSiP. Lekcja służy podniesieniu kompetencji uczniów w zakresie kształcenia 
literackiego i językowego.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystane technologie mają na celu uatrakcyjnić lekcję, aby uczniowie utrwalili poznane związki 
frazeologiczne, potrafili zastosować je przy ocenie postaci literackiej. Wykorzystanie narzędzi TIK 
pozwala na zaktywizowanie do pracy na lekcji wszystkich uczniów.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń wie, co to jest frazeologizm; zdaje sobie sprawę z bogactwa i różnorodności języka polskiego, 
świadomie i umiejętnie wzbogaca ocenę postaci literackiej poznanymi frazeologizmami.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń zna i potrafi wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych wprowadzonych na lekcjach 
języka polskiego.

2. Uczeń zna funkcje związków frazeologicznych.
3. Uczeń zna plan charakterystyki postaci.
4. Uczeń potrafi dokonać oceny postaci z wykorzystaniem poznanych związków frazeologicznych.
5. Uczeń potrafi korzystać z multimedialnego „Słownika frazeologicznego”.
6. Uczeń zna treść lektur omawianych w klasie 7.

9. Metody i formy pracyb>

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

2. Metoda zajęć praktycznych.
3. Praca z materiałami multimedialnymi.
4. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi TIK.



2

 

 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

10. Środki dydaktyczne

Materiał na kanale yotube: https://www.youtube.com/watch?v=omPW7M5OfaA

Platforma epodreczniki.pl 

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/512807

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/196863

Ćwiczenia interaktywne:

 https://wordwall.net/play/11335/154/171

https://learningapps.org/display?v=pp47dg7bn21

Ankieta ewaluacyjna:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkCbwPwnyjIqtQn7GjDW4WdcB6CewhTS8LhE_M5kJlQ0CEg/viewform

 

 

 

11. Wymagania w zakresie technologii

 

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

10 minut

Opis aktywności
1. Czynności organizacyjne lekcji.
2. Podanie tematu i celów lekcji.
3. Wprowadzenie do tematu, przypomnienie określenia „związek frazeologiczny” i funkcji związków 

frazeologicznych w naszym języku.
4. Prezentacja filmu edukacyjnego: 

https://www.youtube.com/watch?v=omPW7M5OfaA
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/512807
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/196863
https://wordwall.net/play/11335/154/171
https://learningapps.org/display?v=pp47dg7bn21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkCbwPwnyjIqtQn7GjDW4WdcB6CewhTS8LhE_M5kJlQ0CEg/viewform


3

https://www.youtube.com/watch?v=omPW7M5OfaA

 

Aktywność nr 2

Temat

Plan charakterystki postaci - powtórzenie wiadomości.

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności
1. Powtórzenie planu charakterystyki bohatera literackiego ze szczególnym uwzględnieniem oceny 

postaci.

          https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/512807

2. Wskazanie uczniom, jakie lektury i ich bohaterowie będą przedmiotem dzisiejszej lekcji: 
„Zemsta” A. Fredry, „Latarnik” H. Sienkiewicza, „Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa i „Balladyna 
Juliusza Słowackiego.

Aktywność nr 3

Temat

Zastosowanie frazeologizmów w praktyce.

Czas trwania

20 minut

Opis aktywności
1. Ćwiczenie utrwalające poznane frazeologizmy:

          https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/196863

      2. Ćwiczenia słownikowe: 

        a. połącz w pary bohaterów szkolnych lektur z pasującymi do nich frazeologizmami:

          https://learningapps.org/display?v=pp47dg7bn21

        b. Dopasuj frazeologizmy do treści poznanych lektur: 

          https://wordwall.net/play/11335/154/171

 

 

Aktywność nr 4

Temat

https://www.youtube.com/watch?v=omPW7M5OfaA
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/512807
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/196863
https://learningapps.org/display?v=pp47dg7bn21
https://wordwall.net/play/11335/154/171
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Podsumowanie lekcji.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
1. Uczniowie formułują przykładowe oceny postaci z zastosowaniem frazeologizmów podanych na 

lekcji (2-3 przykłady).
2. Zadanie domowe: dokonaj oceny wybranego bohatera literackiego z zastosowaniem co najmniej 

dwóch frazeologizmów.
3. Dla chętnych: propozycja udziału w konkursie frazeologicznym  " Chwytaj za pióro". Uczniowie 

przygotowują zestaw kart ( co najmniej 3), na których zaprezentują wybrane związki 
frazeologiczne( związek frazeologiczny, jego wyjaśnienie, rysunek pomocniczny). 

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkCbwPwnyjIqtQn7GjDW4WdcB6CewhTS8LhE_M5kJlQ0CEg/viewform

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkCbwPwnyjIqtQn7GjDW4WdcB6CewhTS8LhE_M5kJlQ0CEg/viewform
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

