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Temat lekcji:
W moim domu straszy.
Grupa /miejsce i czas trwania lekcji
klasa 3. liceum i technikum/ sala lekcyjna /45 min.
Cel główny
 Uczeń tworzy wypowiedź pisemną w czasie przeszłym Imperfekt.
Cele szczegółowe
Uczeń:
 wykonuje zadania na kartach pracy,
 współdziała w parach,
 utrwala formy czasu przeszłego Imperfekt,
 znajduje w wypowiedzi określone informacje,
 wykorzystuje techniki samodzielnej pracy.
Metody/techniki/formy pracy
Metoda obrazowa, elementy konstruktywizmu, praca indywidualna, praca w parach,
praca zbiorowa.
Środki dydaktyczne
Komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, fragment filmu, w którym widoczny jest
straszny dom.
Opis przebiegu lekcji
Czynności organizacyjne
Nauczyciel wita się z uczniami i sprawdza obecność.
Wprowadzenie do tematu
Nauczyciel pokazuje uczniom fragment filmu, na którym widać stary, straszny dom.
Uczniowie zastanawiają się nad tematyką zajęć. Nauczyciel zapisuje temat lekcji
i wyjaśnia jej cele.
Prezentacja i ćwiczenia językowe
Uczniowie otrzymują tekst pod tytułem „W moim domu straszy”. Uczniowie
wyszukują w tekście określone informacje. Wykonują ćwiczenie prawda/fałsz.
Następnie podkreślają wszystkie czasowniki w czasie przeszłym Imperfekt. Nauczyciel
przypomina tworzenie form czasu przeszłego Imperfekt. Następnie uczniowie pracują
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w parach i wykonują ćwiczenie na karcie pracy. Muszą wstawić prawidłową formę
czasownika w czasie przeszłym.
Część podsumowująca
W części podsumowującej uczniowie piszą opowiadanie w czasie przeszłym
Imperfekt. Sami wymyślają jakąś straszną historię i szkicują do niej ilustracje.

Komentarz metodyczny
1. W opowiadaniu ważne jest zachowanie formy, podziału na akapity. Uczniowie
pracują w parach. Ważne, by podzielili się pracą. Jedna osoba może pisać
opowiadanie, a druga szkicować ilustracje. Następnie mogą się wymienić.
2. Wariant dostosowania do ucznia z SPE: należy porozmawiać z uczniem, czy
na pewno zrozumiał treść polecenia pisania opowiadania, czy należy jeszcze raz
wyjaśnić niektóre kwestie. Przy ocenie prac pisemnych ucznia z zaburzeniami
percepcji przestrzennej i lateralizacji należy uwzględnić możliwość występowania
błędów graficznych, takich jak na przykład mylenie kształtu liter, znaków
graficznych. Nie należy oceniać graficznej strony pisma.

