
Konspekt do lekcji języka polskiego w klasie VI 

 

Klasa:  VI a 

Data : 27.03. 2019 

Prowadzący: nauczycielka języka polskiego mgr Ewa Winnicka 

Czas i sposób realizacji – 45 minut w systemie klasowo lekcyjnym 

Temat :     „ Co wiemy o średniowieczu ?”- sposoby pozyskiwania informacji. 

 

 Cel główny zajęć  

1. Doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji. 

Szczegółowe cele   zajęć 

   Uczeń : 

1.  Czyta tekst literacki  ze zrozumieniem. 

2. Wyszukuje w tekście literackim potrzebne informacje. 

3.  Sprawnie korzysta ze źródeł informacji .  

4. Selekcjonuje informacje. 

5. Bogaci swoją wiedzę na temat średniowiecza. 

6. Potrafi pracować zespołowo. 

Treści z podstawy programowej  

1. Uczeń sprawnie czyta teksty.  

2. Wyszukuje w tekście informacje wyrażone  wprost i  pośrednio ( ukryte). 

3. Wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 

4. Tworzy wypowiedzi  na tematy poruszane na zajęciach – związane z poznanymi tekstami 

kultury. 

Metody zajęć – praca z podręcznikiem (  tekst wywiadu),  zadaniowa, praca  w grupach, metoda 

ćwiczeń praktycznych. 

Pomoce dydaktyczne: 

Pokaz multimedialny, karty pracy z zadaniami dla grup, encyklopedie, słowniki. 

Sprzęt wykorzystany do realizacji zajęć: 

komputer, projektor multimedialny, Internet 

Przebieg zajęć: 

1. Czynności organizacyjne i porządkowe lekcji ( sprawdzenie obecności ).   

2. Wyjaśnienie celów zajęć oraz nawiązanie do dotychczasowej wiedzy uczniów na temat  

średniowiecza. 

3. Sprawdzenie pracy domowej będącej przygotowaniem do bieżącej lekcji- ćw.2a str. 176 

a) Najbardziej znani rycerze Ryszard Lwie Serce – postać historyczna, Ivanhoe bohater 

fikcyjny, Parsifal, Lancelot- fikcyjni (legendarni bohaterowie  Okrągłego Stołu) 



b) Kim dla rycerza była dama ? W powieściach i legendach to kobieta idealna, piękna, o 

której barwy rycerz toczył walki  na turniejach. W rzeczywistości pozycja kobiety była 

znacznie niższa. Kobietom męża wybierała rodzina. 

c) Matka Jezusa  Najświętsza Panna Maria była dla rycerza bardzo ważna , modlił się do niej 

o opiekę, pomoc  i ratunek w trudnych sprawach. Śluby złożone Najświętszej Panience 

były dla rycerza najważniejsze. 

4. Co wiemy o średniowieczu  ?- rozmowa z uczniami, nawiązanie do wiadomości z historii. 

5. Podział klasy na grupy – praca z różnymi  źródłami informacji. 

6. Prezentacja pracy grup, uzupełnianie kart pracy , uzupełnianie informacji w oparciu o pokaz 

multimedialny. 

7. Zadania opcjonalne ( w zależności od  tempa pracy na lekcji  i zainteresowania uczniów). 

a) Napisz ogłoszenie o organizowanych w szkole zajęciach, podczas których uczniowie będą 

mieli okazję zapoznać się z kulturą rycerską. 

b) Przygotuj krzyżówkę związaną z kulturą rycerską, średniowieczem. 

  

 
 

 


