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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Przemień się w rozżarzony krzemień - jak poradzić sobie z pisownią "rz" i "ż"?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Zgodny z podstawą programową. Treści: uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz 
stosuje reguły pisowni (II.4.1). Znajomość reguł poprawnej pisowni uświadamia, jak ważna jest 
poprawność ortograficzna.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie TIK wpływa na uatrakcyjnienie zajęć oraz motywację uczniów. Stają się oni odpowiedzialni 
za siebie i rozwijają umiejętność efektywnego posługiwania się technologią.

7. Cel ogólny zajęć

Powtórzenie i utrwalenie zasad i reguł ortograficznych pisowni z "rz" i "ż" oraz sprawdzenie stopnia ich 
znajomości.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. uczeń zna zasady pisowni z "rz" i "ż"
2. uczeń potrafi wyjaśnić zasadę ortograficzną związaną z pisownią konkretnego wyrazu
3. uczeń świadomie stosuje utrwalane zasady ortograficzne w wypowiedziach pisemnych
4. uczeń dokonuje autokorekty

9. Metody i formy pracyb>

Metody: praktycznego działania, aktywizujące, rozmowa kierowana

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, zdalna z wykorzystaniem Google Meet

10. Środki dydaktyczne

Ćwiczenia na https://wordwall.net/pl
Prezentacja na https://view.genial.ly
Zestaw ćwiczeń na https://moje.epodreczniki.pl

https://wordwall.net/pl
https://view.genial.ly
https://moje.epodreczniki.pl
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Ćwiczenia na https://learningapps.org

Zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik - "Nowe słowa na start!" - klasa V

 

 

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer/laptop/smartfon z dostepem do internetu.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Doświadczenie

Czas trwania

7 min.

Opis aktywności
1. Czynności organizacyjne.
2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
3. Wyjaśnienie zasad, które zostały zastosowane w wyrazach z tematu lekcji. Zapis w zeszycie.
4. Skąd to wiem? Dopasowywanie rysunków do poprawnego zapisu - samodzielne rozwiązanie 

ćwiczenia https://wordwall.net/pl/resource/7261666/ortografia/rz-czy-%C5%BC

Aktywność nr 2

Temat

Refleksja i sformułowanie teorii

Czas trwania

13 min.

Opis aktywności
1. Ćwiczymy spostrzegawczość -  https://wordwall.net/pl/resource/531832/polski/pisownia-%c5%bc-i-

rz
2. Uzupełnienie wiedzy o zasadach pisowni z "rz" i "ż"  informacjami z prezentacji na genial.ly -  

https://view.genial.ly/5eaf1be54655ba0d31b1fd34/presentation-pisownia-rz-z
3. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia 1 i 2 na platformie epodreczniki.pl - 

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/984977

Aktywność nr 3

Temat

Zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce - ćwiczenie czyni mistrza

Czas trwania

https://learningapps.org/448074
https://wordwall.net/pl/resource/7261666/ortografia/rz-czy-ż
https://wordwall.net/pl/resource/531832/polski/pisownia-ż-i-rz
https://wordwall.net/pl/resource/531832/polski/pisownia-ż-i-rz
https://view.genial.ly/5eaf1be54655ba0d31b1fd34/presentation-pisownia-rz-z
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/984977
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18 min.

Opis aktywności
1. Uczniowie wykonują zadania 1. i 2. ze strony 75 w zeszycie ćwiczeń "Nowe słowa na start!".
2. Dalszy ciąg wykonywania ćwiczeń na epodreczniki.pl (zadania 3-7) - 

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/984977

Aktywność nr 4

Temat

Podsumowanie - to już umiem

Czas trwania

7 min.

Opis aktywności
1. Bądźmy czujni - zakręćmy kołem i powtórzmy - 

https://wordwall.net/pl/resource/14313239/pisownia-z-rz-i-%c5%bc
2. Podsumowanie - samodzielne rozwiązywanie quizu - https://learningapps.org/448074
3. Ćwiczenie dodatkowe dla chętnych uczniów - https://learningapps.org/15369768
4. Ewaluacja zajęć.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie kończą poniższe zdania lub wypełniają krótką ankietę.

Najbardziej podobało mi się ćwiczenie...
Z dzisiejszej lekcji najlepiej zapamiętałam (-em)...
Trudność sprawiło mi...

https://docs.google.com/forms/d/1z0pIJ6etFHrzPGX14t6C1qqZC-UO3RkjR0frbwLBeEE/edit

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz może być zrealizowany również podczas nauki stacjonarnej. 

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/984977
https://wordwall.net/pl/resource/14313239/pisownia-z-rz-i-ż
https://learningapps.org/448074
https://learningapps.org/15369768
https://docs.google.com/forms/d/1z0pIJ6etFHrzPGX14t6C1qqZC-UO3RkjR0frbwLBeEE/edit
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

