
Scenariusz zajęć z j.polskiego dla klasy V

Data: 20.11.2018
Temat: Zakręty ortografii – przypomnienie zasad.

Cel główny: 
- Powtórzenie  i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z: rz, ż, ó, u, h, ch
Cele operacyjne: 
- przepisanie trudnych wyrazów, dopasowanie do nich odpowiednich zasad pisowni,
- układanie wyrazów w porządku alfabetycznym, 
- tworzenie wyrazów pokrewnych lub odmienionych,
- ćwiczenie aktywnego słuchania kolegów,
- poznanie nowych narzędzi internetowych.

Formy pracy: plenum, pary, praca samodzielna. 
Metody pracy: gra dydaktyczna, rozwiązywanie quizu w aplikacji LearningApps, praca z tablicą 
interaktywną.
Środki dydaktyczne: plansze, tablica interaktywna podłączona do komputera z dostępem do 
internetu, smartfony.

Przebieg lekcji: 

I. Moment organizacyjny
Sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz sformułowanie celu lekcji (3 min) 
II. Faza ćwiczeń
1. Wywieszenie plansz z zasadami pisowni i przypomnienie przez przygotowanych uczniów 
podstawowych zasad ortograficznych. (9 min.)
2. Rozwiązywanie quizu dla klasy piątej na stronie pisupisu.pl (zakładka ortografia). Do tablicy 
interaktywnej podchodzą uczniowie po kolei z każdego rzędu i wykonują po jednym przykładzie. 
(10 min.)
3. Zapisanie do zeszytu słów sprawiających uczniom trudność w tym ćwiczeniu. (3 min.)
4. Rozdanie przez nauczyciela wygenerowanych loginów i zalogowanie się uczniów do aplikacji 
LearningApps. Pracując parami, wykonują na swoich smartfonach ćwiczenia przygotowane przez 
nauczyciela. (10 min.)
Ćwiczenia dotyczą umiejętności rozpoznawania  zasady ortograficznej, dobierania słów 
pokrewnych lub odmienionych do słów z trudnością ortograficzną oraz uzupełniania luk właściwą 
głoską: ż, rz, ch, h, u, ó.
5. Zapisanie przez uczniów zeszytach 10 słów podyktowanych przez nauczyciela (spośród tych, 
które pojawiły się w poprzednim zadaniu). Uporządkowanie ich alfabetyczne. Sprawdzenie przez 
uczniów poprawności zapisu sąsiada z ławki. (5 min.)

III. Podsumowanie zajęć
Ponowne przypomnienie zasad, tym razem przez uczniów wybranych z klasy przez nauczyciela.
Wyjaśnienie zadania domowego: Zaloguj się do aplikacji LearningApps w domu, używając 
swojego loginu i wykonaj zadanie. Wykonaj w zeszycie rysunek obrazujący jeden trudny wyraz 
z zadania. Podpisz go. (5 min.)


