
Prowadzący : Małgorzata Ryndak , 12.XII.2016 r.  

Etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane- klasa III 

Blok tematyczny: W świecie zwierząt i ludzi. 

Temat : Dobra koleżanka, dobry kolega. 

Czas realizacji : 1 godzina lekcyjna ( 45 minut) 

CELE : rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne, uświadamia sobie, że w różnych 

sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia  ( radość, smutek, złość, strach). 

Cele operacyjne: 

uczeń : 

- Czyta tekst ze zrozumieniem.  

- Słucha wypowiedzi innych . 

- Swobodnie wypowiada się na temat treści tekstu, swoich wrażeń i ilustracji . 

-Wypowiada się, zachowując poprawność stylistyczną i gramatyczną . 

-Wyjaśnia znaczenie tytułu wspólnego do tekstu i ilustracji . 

-Zapamiętuje cytaty i pisze je z pamięci . 

-Pisze zdania starannie . 

-Nazywa emocje i uczucia . 

-Stara się być dobrym kolegą . 

- Zna kolejność alfabetyczną liter i stosuje ją w praktyce. 

- Buduje dłuższą kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat na podstawie tekstu, swojej 

wiedzy i ilustracji. 

- Interpretuje scenki przedstawione w podręczniku.  

-Pisze przymiotniki z przeczeniem nie . 

- Pisze ogłoszenie, zachowując jego elementy . 

-Zgodnie i efektywnie pracuje w grupie/parze. 

METODY PRACY:  

- słowne, programowe, dyskusja, praca z książką 

FORMY PRACY:  

- indywidualna, zbiorowa 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 losy- karteczki z zapisanymi  imionami dzieci z tytułów scenek –  

na parę uczniów , 4 karty z wyrazami: owoc, dziecko, lampa, nożyczki, oraz kartki z 

przymiotnikami: ładna, ostre, smaczny, dobre, wysoka, duże, soczysty, cierpliwe, kolorowa, 

metalowe, zdrowy, skromne, 12 kartoników z wyrazem nie, karta pracy z cechami dobrego 

kolegi/koleżanki do uzupełnienia  dla każdego ucznia. 



Przebieg zajęć 

1. Układanie zdań z rozsypanek sylabowych.  

Uczniowie układają przysłowia o przyjaźni z rozsypanek sylabowych. Wyjaśniają ich 

znaczenie. Dokonują analizy ortograficznej poznanych przysłów i piszą je z pamięci 

w zeszycie.  

2. Czytanie tekstów opisujących scenki sytuacyjne.  

Uczniowie oglądają ilustracje i czytają teksty Justyny Święcickiej pod tytułem „Dobra 

koleżanka, dobry kolega”. Zastanawiają się nad znaczeniem tytułu. 

3. Analizowanie treści scenek.  

 Uczniowie omawiają poszczególne scenki, rozmawiają na temat zachowania 

bohaterów i wskazują właściwe  

4. Nazywanie uczuć.   

Dzieci pracują w parach. Uczniowie losują karteczki z imionami wyróżnionymi 

w tytułach scenek. Opowiadają o ich odczuciach i zapisują nazwy uczuć, np. Kuba 

odczuwa przykrość. Hania czuje smutek. Olek odczuwa samotność. Julkowi jest 

przykro. Mikołajowi jest przykro. Adam czuje rozczarowanie. Ani jest przykro.  

Następnie uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.: „Jakie emocje odczuwają 

Antek i Weronika?, Jak można nazwać zachowanie Zosi?, Nad czym powinna 

popracować Oliwia?, Co mogła czuć pani, kiedy dzieci nie potrafiły spokojnie ze sobą 

rozmawiać?”. 

5. Pisanie imion w kolejności alfabetycznej.  

Uczniowie  wybierają z tekstu „Dobra koleżanka, dobry kolega” imiona dzieci, 

których postawy w przedstawionych scenkach są pozytywne. Imiona zapisują 

w kolejności alfabetycznej w liniaturze. 

6. Pisanie wypowiedzi na temat przyjaciółki/przyjaciela.  

Uczniowie czytają zwroty zapisane w ramce. Podkreślają te, które charakteryzują ich 

przyjaciółkę/ przyjaciela. W zeszycie piszą wypowiedź na ich temat. Uczniowie mogą 

skorzystać ze zwrotów podanych w ćwiczeniu.  

7. Pisanie cech.  

Uczniowie zapisują w zeszycie cechy, którymi charakteryzuje się dobra 

koleżanka/dobry kolega. Swoją wypowiedź rozpoczynają od słów:  

Dobra koleżanka/Dobry kolega ………………………. . 

 Moim zdaniem dobra koleżanka/dobry kolega ……………  

Według mnie dobra koleżanka/dobry kolega powinna/powinien …………. 

 Dobrą koleżankę/Dobrego kolegę wyróżniają następujące cechy: ……………. .  



8. Zabawa słowna „Szukamy określeń”. 

Nauczyciel przyczepia do tablicy karty z wyrazami: lampa, nożyczki, owoc i dziecko. 

Uczniowie szukają określeń do podanych wyrazów i zapisują je pod każdą ilustracją, 

np.  

Lampa 

 

Nożyczki Owoc Dziecko 

Jaka jest? 

 

Jakie są? Jaki jest? Jakie jest? 

ładna ostre smaczny dobre 

 

wysoka duże soczysty cierpliwe 

 

kolorowa metalowe 

 

zdrowy skromne 

 

Po zapisaniu określeń odpowiadają, jakie to części mowy. 

 Następnie chętni uczniowie podchodzą i zabierają po jednym kartoniku z wyrazem 

nie i przyczepiają je przy każdym określeniu. Nauczyciel. zwraca uwagę na pisownię 

nie z przymiotnikami. 

 9. Dopisywanie przeczenia nie do przymiotników. 

 Uczniowie dopisują przeczenie nie do podanych w ćwiczeniu przymiotników  

10. Podsumowanie lekcji. 

11.Praca domowa:  

Napisz na kartce ogłoszenie, w którym szukasz dobrej koleżanki/dobrego kolegi.  

(Nauczyciel przypomina o elementach ogłoszenia: nagłówku, treści, kontakcie, 

podpisie). 


