
Scenariusz zajęć języka polskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Słupie 

rok szkolny 2017/2018 

 

 

Temat:    Opisuje krajobraz 

 

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Mróz 

 

Termin przeprowadzenia zajęć: 20 lutego 2018r. 

 

Uczestnicy: uczniowie klasy V 

  

Cele operacyjne: (uczeń) 

• opisuje krajobraz prezentowany na tablicy multimedialnej, 

• wyjaśnia co to jest opis i wymienia jego elementy, 

• sporządza notatkę  wyjaśniająca co to jest opis, 

• układa z podanych słów związki wyrazowe przydatne do redagowania opisu, tworzy 

przenośnie, porównania, 

• wyszukuje w tekście przymiotniki, przysłówki i wyrażenia przyimkowe,  

• potrafi ustalić plan opisu krajobrazu. 

 

Metody i formy pracy: 

• oglądowa, burza mózgów, praca z tekstem, ćwiczenia praktyczne, dyskusja, 

• zbiorowa, jednolita, w małych grupach. 

 

Środki dydaktyczne: 

tablica multimedialna, podręcznik, słownik związków frazeologicznych, kartki, kredki lub 

farby, 

 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Zaangażowanie 

• Powitanie, określenie celu  zajęć. Zapisanie tematu lekcji. 

• Aktywne wprowadzenie –  wyjaśnienie co i dlaczego podoba mi się w prezentowanym 

na tablicy krajobrazie – swobodne wypowiedzi uczniów.  

2. Badanie 

• Odczytanie  z  tablicy przykładowego opisu, zaznaczenie jego elementów, 

wyszukiwanie przymiotników, przysłówków, wyrażeń przyimkowych. 

• Zredagowanie notatki co to jest opis, i jakie są jego charakterystyczne elementy – 

praca w parach. 

• Tworzenie związków wyrazowych, które można użyć do opisu krajobrazu. Podaje 

przykłady porównań, przenośni. 

• Zredagowanie planu opisu zaprezentowanego na tablicy krajobrazu. 

• Ustne ćwiczenia redakcyjne. 

3. Przekształcanie  

•  Pisemne redagowanie opisu, zgodnie z planem – praca etapami w małych zespołach. 

 



4.Prezentacja efektów pracy w grupach  

• Omówienie, ewentualna korekta.   

• Zastosowanie elementów spajających poszczególnych części opisu, by tworzył spójną 

całość.  

5. Badanie   

•  Sprawdzenie zgodności opisu z wcześniej zredagowaną notatką i wyszukanie 

elementów wchodzących w jego konstrukcję. Odniesienie do planu opisu. 

Wyróżnienie epitetów, porównań, przenośni. 

6. Refleksja 

• Podsumowanie zajęć. 

• Ewaluacja – ocena przez każdego ucznia własnej pracy na zajęciach  - swobodne 

wypowiedzi. Określenie swoich mocnych i słabych stron przy redagowaniu opisu 

krajobrazu. 

 

 

 


