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Tytuł lekcji
Rozbiegane dyktando – „RZ” i „Ż”

Cele

kształtowanie czujności ortograficznej,

rozwijanie umiejętności współpracy,

rozwijanie pamięci i spostrzegawczości.

Metody pracy (wg Okonia)
gra dydaktyczna.

Formy pracy
zespołowa.

Środki dydaktyczne
kartki z wyrazami z „rz” i „ż”, kolorowe kartki do przykrycia.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Nauczyciel wiesza na tablicy kartki z wyrazami zawierającymi „rz” lub „ż”, po czym
przykrywa je kolorowymi kartkami, tak aby nie było ich widać (mogą to być
też grubsze kartki odwrócone wyrazem do dołu lub, jeśli nauczyciel dysponuje
tablicą interaktywną, może w ogóle zrezygnować z kartek na rzecz zapisu wyrazów
i przykrycia ich w posiadanym programie).
2. Uczniowie dobrani w pary siadają w ławkach odwróconych tyłem do tablicy.
3. Uczniowie z każdej pary naprzemiennie biegną do tablicy, odkrywają wybrany wyraz,
po czym wracają do swojego partnera, mówią, co przeczytały po to, aby partner mógł
dany wyraz zapisać. Aktywność wykonują naprzemiennie, tak aby każdy mógł zarówno
odczytywać, jak i zapisywać wyrazy. Zadanie uznajemy za zakończone w momencie,
gdy wszystkie wyrazy z tablicy zostaną zapisane przez każdą parę (ważne, aby
uczniowie po odkryciu wyrazu z powrotem go zakrywali, żeby nie psuć innym zabawy).
4. Na koniec uczniowie siadają przodem do tablicy, nauczyciel odkrywa wyrazy i każda
para sprawdza poprawność zapisanych przez siebie wyrazów. Jeśli jakiś wyraz został
zapisany błędnie, uczniowie sami go poprawiają.

Komentarz metodyczny
Pracując z uczniami ze SPE (w zależności od poziomu umiejętności uczniów),
można dostosowywać zasady zabawy. Można dać uczniom możliwość kilkukrotnego
odkrywania tego samego wyrazu lub wręcz przeciwnie – ograniczyć do możliwości
tylko jednokrotnego odkrycia. W celu ułatwienia dzieciom zadania każdy wyraz
powinien zostać zakryty kartką w innym kolorze, aby uniknąć pomyłek.

