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Temat:
Pnioki, krzoki, ptoki żyją wśród nas?

Adresat:
uczniowie SBI, kl. II

Etap edukacyjny:
III etap

Miejsce, czas:
pracownia komputerowa, 1 godz.

Cel główny:
kształtowanie umiejętności rozpoznawania odmian współczesnej polszczyzny.

Cele operacyjne:
Uczeń:

rozpoznaje cechy ogólnopolskiej odmiany polszczyzny i cechy nienależące do tej
odmiany;

poszukując informacji, korzysta z komputera, z funkcji wyszukiwania
zaawansowanego;

rozumie rolę języka w kształtowaniu tożsamości człowieka.

Środki dydaktyczne:
komputer

ICT:
funkcja wyszukiwania zaawansowanego, zasoby Internetu

Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa

Metody, techniki:
z użyciem technologii informacyjnych, problemowa
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Opis lekcji:
Podanie tematu lekcji. Próba rozszyfrowania znaczeń wyrazów w nim zawartych.
Podanie tytułu tekstu. Wyszukiwanie tekstu metodą wyszukiwania zaawansowanego.
Rozmowa na temat zalet metody. Ciche czytanie tekstu Basi Grządziel. Próby
głośnego czytania wyrazów, fraz. Próba translacji fragmentu Pnioki, krzoki, ptoki.
Rozmowa sterowana: czy na podstawie tekstu można ustalić region, w którym mówi
się tym językiem, jak znaleźć informacje na temat gwary śląskiej. Samodzielne próby
uczniów i czytanie wyrazów, np. z wymową udźwięczniającą. Ustalenie rodowodu,
np. o pochylonego, akcentu inicjalnego, połączone z mówieniem. Wyszukiwanie
słownictwa, fraz należących do gwary śląskiej i wypowiadanie ich na głos (która godzina
– wela jest, kto – fto). Gromadzenie przykładów słownictwa z własnego regionu.
Wnioski: kto z nas mówi po polsku? Zadanie domowe: Zgromadź informacje na temat
języka twojego regionu.

Komentarz metodyczny
Lekcja łączy edukację językową z nabywaniem kompetencji cyfrowych. Rozwija
świadomość językową i usprawnia metody wyszukiwania informacji w tekście.
Zabawa w głośne czytanie słów i wiedza z zakresu fonetyki kierują uwagę
na wymawianie, wyraźne mówienie. Wskazanie staropolskiego rodowodu gwary
śląskiej, wspólnych zasobów (np. jest po ptokach) i rozwiązanie problemu: kto
z nas mówi po polsku ma charakter wychowawczy. Uświadamia, że język jest
organizmem żywym i ważną częścią kultury lokalnej. Uczeń ze SPE podejmuje
próby czytania wyrazów gwarowych, dzieli się doświadczeniem w wypowiedzi: jak
mówią ludzie w moim otoczeniu.

