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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła branżowa I stopnia - klasa III

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Ani słowa o śmierci, czyli ćwiczenia ze związkami frazeologicznymi na podstawie poezji Szymborskiej

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Analiza wybranego wiersza noblistki pod kątem językowym - "Kot w pustym mieszkaniu", frazeologia w 
poezji Szymborskiej oraz w języku polskim.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie poznanych na szkoleniu narzędzi TIK do pracy z uczniami - wolne zasoby internetowe 
oraz tworzenie własnych zasobów - nagrania z avatarami Voki.

7. Cel ogólny zajęć

Wykorzystanie związków frazeologicznych w praktyce, adekwatnie do sytuacji.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. uczeń korzysta z tradycyjnych i nowoczesnych metod pracy ze słownikami (tradycyjne i online)
2. poprawność językowa na co dzień
3. wykorzystanie TIK i tworzenie własnych zasobów - avatar Voki

9. Metody i formy pracy

- praca indywidualna
- praca w parach
- dyskusja
- wykorzystanie smartfonów

10. Środki dydaktyczne

- wysłuchanie nagrania wiersza audio
- poznanie  i zastosowanie nowego narzędzia - avatar Voki
- praca ze słownikami frazeologicznymi tradycyjnymi i online - portal Frazeologia.pl i tradycyjnymi PWN

11. Wymagania w zakresie technologii

laptop , projektor , głośniki, własne telefony komórkowe
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12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

- Wysłuchanie audio wiersza "Kot w pustym mieszkaniu"
- Dyskusja:J akie stereotypowe cechy przypisuje się kotu?Jakie znasz związki frazeologiczne z wyrazem 
kot?
- Stwórz avatara na platformie voki.com, który wypowiada zdanie zawierające związek frazeologiczny z 
wyrazem KOT
- Sprawdź definicje gatunków lirycznych, których tematem jest śmierć: tren, elegia rapsod, testament. 
Czy wiersz Szymborskiej można zaliczyć do któregoś z nich?Uzasadnij swoje stanowisko w kilku 
zdaniach (praca w parach)
- Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych i zastosuj je w zdaniach: zakręt śmierci, to jest sprawa 
życia i śmierci, brak mu trzy ćwierci do śmierci,zajrzeć śmierci w oczy

Aktywność nr 1

Temat:

Co robi kot w pustym mieszkaniu?

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Dwukrotne wysłuchanie wiersza ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie kota.
Dyskusja na temat steteotypowych zachowań kota.

Aktywność nr 2

Temat

Słowniki frazeologiczne tradycyjne i online

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Praca indywidualna zesłownikiem frazeologicznym tradycyjnym i  online na własnych smartfonach .

Aktywność nr 3

Temat

Nagranie z avatarem Voki
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Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Stwórz  nagranie avatara Voki, który wypowiada zdanie  zawierające związek frazeologiczny z wyrazem 
KOT, na platformie voki.com

Aktywność nr 4

Temat

Związki frazeologiczne z wyrazem ŚMIERĆ

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

Wyjaśnij wskazane związki frazeologiczne i zastosuj poprawnie w zdaniach.

Podsumowanie lekcji

Przedstawienie efektów pracy uczniów.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Oceny za aktywnośc na lekcji.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

brak

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

