KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Klasa 7f
Przedmiot: język polski
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. S. Ligonia w Katowicach.
Czas trwania: 30 min. + 15 min. praca samodzielna
Planowana realizacja: 25.11.2020 r.

I.

Temat: Mitologia wokół nas.

II.

Cele:
Wiadomości
Uczeń:
- wie, jacy są bohaterowie mitologii greckiej i rzymskiej, słowiańskiej
oraz śląskiej,
- zna znaczenie związków frazeologicznych, pochodzących z mitologii
greckiej oraz słowiańskiej,
- zna miejsca na Śląsku, w których kultywuje się śląską tradycję
mitologiczną.
Umiejętności
Uczeń:
- potrafi rozpoznać postać mitologiczną na podstawie ilustracji oraz
definicji,
- potrafi podać znaczenie związków frazeologicznych oraz podać ich
źródło,
- umie wskazać miejsca, zajmujące się rozwojem kultury śląskiej.
Postawy:
Uczeń:
- stosuje związki frazeologiczne w wypowiedziach,
- stosuje wiedzę o regionie w życiu codziennym, identyfikuje miejsca
kultury, wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas lekcji w życiu.

III.

Metody:
- podające: wykład informacyjny,
- problemowe: aktywizujące: gry dydaktyczne,
- eksponujące: pokaz.

IV.

Formy pracy:
- z całym zespołem klasowym,
- praca indywidualna.

V.

Środki dydaktyczne:
- Prezentacja multimedialna w aplikacji Genilly.
- Aplikacja Jamboard.
- Gra interaktywna, utrwalająca wiadomości ze związków
frazeologicznych.
- Podręcznik A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban,
Między nami. Język polski 7 , wyd. GWO, Gdańsk 2020.

VI.

Tok lekcji:
1. Czynności wstępne przeprowadzone na platformie Classroom
w strumieniu lekcji: przywitanie się, sprawdzenie listy obecności.
Następnie podaję
informacje z linkiem do spotkania
z wykorzystaniem aplikacji Meet i łączy się z klasą poprzez wideo
rozmowę.
2. Rozmowa na temat zagadnień poruszanych w pierwszym rozdziale
podręcznika. Krótka rozmowa pozwala przypomnieć i utrwalić
omawiane zagadnienia. Wyznaczenie przestrzeni, w twórczy sposób
nawiązującej do omawianych treści, będących kontekstem
intertekstualnym do treści podstawy programowej. Uczniowie,
w swobodny sposób wypowiadają się na temat tego, co zostało
stworzone w mitologii oraz życiu codziennym, aby pomóc
„wychowywać” dzieci. Uczniowie dochodzą do wniosku, że mitologia
i treści, które z niej płynął są wciąż aktualne i uniwersalne.
- Podanie tematu zajęć: Mitologia wokół nas.
- Wyświetlenie prezentacji multimedialnej, omówienie planu lekcji.

https://app.genial.ly/editor/5fbd8d0aa5becd0d00487441
- Przedstawienie celów dzisiejszych zajęć.
3. Praca z prezentacją – uczniowie rozpoznają postaci z mitologii
greckiej i rzymskiej, słowiańskiej i śląskiej. Sprawdzają dzięki temu
swoją wiedzę, powtarzają i utrwalają informacje z omawianych treści.
Uzupełniają wiedzę o nieznanych dotąd bohaterów.

4. Po przypomnieniu wiadomości dotyczących postaci, na ich
podstawie, uczniowie ćwiczą umiejętność posługiwania się związkami
frazeologicznymi.
https://wordwall.net/play/7471/990/351

5. Nauczyciel przedstawia uczniom zagadnienie, nawiązujące do omawianych
w szkole treści oraz do tradycji rodzinnych i miejsca, w którym uczniowie
mieszkają. Następuje prezentacja postaci z śląskiej mitologii. Przedstawienie
uczniom miejsc w Katowicach, gdzie można spotkać postaci w formie rzeźb.
Uczniowie dzielą się własnymi doświadczeniami, wiedzą na temat skarbnika,
beboka itp.

6. Nauczyciel, pragnąc zainspirować uczniów do poszukiwania wokół
siebie przestrzeni wykorzystującej omawiane treści prezentuje
poniższe linki.

7. Nauczyciel zachęca do zapoznania się z inicjatywą „Szlak Śląskiej
Godki”, zachęca do aktywnych spacerów po Katowicach, w celu
poszukiwania śląskich potworów.

8. Nauczyciel zachęca do zapoznania się z projektami realizowanymi
w mieście, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i zdalnej.

9. Podsumowanie zajęć na platformie Classroom w strumieniu.
- zachęcenie uczniów do rozmów w rodzinie na temat śląskich tradycji.
- zwrócenie uwagi na nowe treści i konieczność ich opanowania.
10. Refleksje po zajęciach.
Przygotowując lekcję powtórzeniową, chciałam, aby uczniowie mieli
świadomość, że wiedza zdobywana podczas lekcji języka polskiego jest
przydatna nie tylko w celu zdobycia oceny na świadectwie, przygotowania się
do egzaminu, ale przede wszystkim może być inspirująca i przydatna w życiu.
Ponadto chciałam wykorzystać motywy z edukacji regionalnej, zarazić uczniów
miłością do Śląskiej Ziemi, wykorzystując treści patrona szkoły – Stanisława
Ligonia. Mam nadzieję, że swobodne wypowiedzi uczniów o bebokach, którymi
byli straszeni w dzieciństwie przez rodziców, świadczy o realizacji celu lekcji.
Uczniowie dopytywali, gdzie znajdują się figurki śląskich stworów, komentowali
te, które już widzieli w przestrzeni miejskiej. Lekcja miała charakter
powtórzeniowy, nie uwzględniła całego omawianego materiału, zwracała
uwagę na jej wycinek, ale uzupełniała wiedzę o nowe treści, bliskie uczniom.
Lekcja była też pretekstem do zainteresowania się tematem śląskich tradycji w
szerszym kontekście, wzięcia udziału w lekcji muzealnej, projekcie edukacyjnym
popularyzującym mitologię słowiańską.
Po zajęciach zapoznałam się z opiniami członków Rady Pedagogicznej,
dotyczącej lekcji.

Termin lekcji otwartej: 25 listopada 2020 roku
Ilość obserwujących zajęcia: 27 nauczycieli

KOMENTARZ PO LEKCJI:
To była wyjątkowa lekcja. I nie dlatego, że w atrakcyjny sposób pozwoliła uczniom utrwalić zdobytą
wiedzę (choć ten cel został – oczywiście – zrealizowany), ale dlatego, że nauczycielka umiejętnie
pokazała młodzieży także magiczny świat im najbliższy – świat śląskich beboków i utopców, który
ich otacza, a którego często na co dzień nie dostrzegają. Jako absolwentka podyplomowych studiów
wiedzy o regionie w sposób naturalny dba o to, aby elementy edukacji regionalnej pojawiały się na
lekcjach języka polskiego.
Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją. oraz niektóre komentarze
nauczycieli po lekcji:

