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KONSPEKT LEKCJI 

 

DATA: 12.01.2017 r. 

SZKOŁA: Szkoła Podstawowa w Biskupcu 

KLASA: V b 

NAUCZYCIEL: Monika Bartycha - Danielewska 

PRZEDMIOT NAUCZANIA: język polski 

TEMAT LEKCJI: .Jak cię widzą, tak cię piszą. Frazeologizmy. 

CELE LEKCJI: 

- cel ogólny: wzbogacanie zasobu słownictwa i  rozwijanie świadomości językowej, 

a. poziom wiedzy: 

uczeń wie: 

• co to jest  związek frazeologiczny, 

b. poziom umiejętności: 

uczeń potrafi : 

• objaśnić znaczenie wybranych frazeologizmów, 
• korzystać z podstawowych funkcji programu Esprit, 
• korzystać ze słownika frazeologicznego, 

c.  poziom postaw: 

uczeń: 

-  dostrzega korzyści z korzystania z multimediów  w nauce, 

- pracuje w grupie. 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. 
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III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą 

rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 

2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej  i nieoficjalnej  sytuacji komunikacyjnej 

oraz do zamierzonego celu;   

4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi; 

 8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; 

 

METODY PRACY: 

erotematyczna właściwa, m. ćwiczeń praktycznych, słownikowa 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

słowniki  frazeologiczne, Plansze interaktywne WSiP,  tablica multimedialna (program 
Esprit), Multibook  kl.5 Nauka o języku; 

FORMY PRACY: 

- zbiorowa, grupowa ; 

 

BIBLIOGRAFIA: 

METODYCZNA: 

Słowa z uśmiechem. Język polski. Klasa 5. Poradnik nauczyciela. E.Horwath, A. Żegleń. 
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Część wstępna: 

        Prowadząca prosi o wspólne uporządkowanie  kart ze  związkami wyrazowymi 
(dosłowne i przenośne).  Informuje, że lekcja będzie dotyczyć  przenośnych (niedosłownych) 
związków wyrazowych – frazeologizmów. Przedstawia cel lekcji  i temat lekcji. 

 

 

Część właściwa: 

Wspólne  wykonanie zadania, polegającego na wskazaniu  związków wyrazowych  
użytych w niedosłownym znaczeniu. Chętni uczniowie zaznaczają  właściwe odpowiedzi na 
tablicy (Multibook zad.1 str.193) wykorzystując pasek zadań programu Esprit.  Następnie  
uczniowie  podzieleni  na dwie grupy  typują przedstawicieli, którzy po wspólnych 
ustaleniach zaznaczają  odpowiednie  wyjaśnienia  frazeologizmów (Multibook zad. 3 str. 
194). Grupy wykonują zadanie stosując różne  oznaczenia z programu Esprit. Nauczyciel 
sprawdza poprawność  zadania.  

Wspólne zredagowanie i zapisanie definicji  związku frazeologicznego. Uczniowie  wykonują  
ćwiczenie z wykorzystaniem plansz interaktywnych. Łączą  frazeologizmy z ich  znaczeniem. 
Dzięki  krótkiemu pokazowi  plansz multimedialnych  poznają  źródła  związków 
wyrazowych.. 

Prowadząca  zwraca uwagę, że zdarzają się trudności ze zrozumieniem  zawiązków, dlatego 
w takiej sytuacji należy korzystać ze słownika  frazeologicznego. Pokazuje screen  strony ze 
słownika. Po wspólnym przeanalizowaniu  hasła słownikowego uczniowie w parach( na czas) 
wyszukują  podane związki w  słownikach.  

 

 

Zakończenie: 

Chętni  wykonują na tablicy multimedialnej (Multibook zad.5 str. 195)  zadanie polegające na 
zaznaczeniu  trasy w labiryncie, łączącej frazeologizmy z ich pochodzeniem . 

Podsumowanie. Ocena pracy na lekcji.  Praca domowa zindywidualizowana: 

Odgadnij, jakie frazeologizmy zostały przedstawione na zdjęciach. (dodatkowo:) Ułóż z 
odgadniętymi związkami takie zdania, które wyjaśnią ich znaczenie. 

 


