
KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TIK                       

W KLASIE IV „E” 

 

 

Nauczyciel: Agnieszka Nawrocka  

Data: 13.03.2019 r. 

 

 

Temat: Pisownia wyrazów z „ż”. 

Cele wynikające z podstawy programowej:  

II. Kształcenie językowe- 1.1), 4), 6); 2.2), 4), 7); 3.5); 4.1), 2) 

III. Tworzenie wypowiedzi- 1.1), 3); 2.9) 

IV. Samokształcenie- 1), 2), 5) 

 

Cele lekcji: 

 poznanie zasad ortograficznych dotyczących pisowni „ż”, 

 kształcenie umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów z „ż”, 

 kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

 

Czas: 45 minut. 

Metody i forma pracy: elementy heurezy, praca z całą klasą, praca indywidualna. 

Pomoce dydaktyczne: podręcznik do nauki o języku i ortografii, tablica multimedialna, 

słownik ortograficzny, prezentacja multimedialna, film edukacyjny pt. „Ż”- zasady pisowni 

ORTOGRAFIA”.  

 

PRZEBIEG LEKCJI 

 

1. FAZA PRZYGOTOWAWCZA 

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji. Mówi, że dzisiaj poznają zasady 

ortograficzne dotyczące pisowni  z „ż”. 

Zapis tematu lekcji. 

 

2. FAZA REALIZACYJNA 

Na tablicy multimedialnej wyświetlam uczniom zadanie ze strony internetowej 

„LearningApps.org” . Uczniowie podane wyrazy wstawiają w odpowiednie miejsca w tabeli. 

Poznają zasady pisowni z „ż”.  



Proszę uczniów o otworzenie podręczników na stronie 95 i przeczytanie podpisów, które 

pewna rezolutna litera „ż” zamieściła w internecie pod swoimi zdjęciami. Proszę uczniów, 

aby wypisali do zeszytu wyrazy, w których występuje litera „ż”, jak i te, w których litera ta 

wymienia się na inną spółgłoskę. 

Rozdaję uczniom słowniki ortograficzne i proszę, aby znaleźli pięć wyrazów 

rozpoczynających się od litery „ż” i ułożyli z nimi zdania.  

Proszę uczniów, aby odszyfrowali i zapisali w zeszycie cztery słowa, a następnie podkreślili 

spółgłoski, po których występuje „ż”. 

Wyświetlam uczniom prezentację multimedialną i wspólnie czytamy wiersz ortograficzny               

pt. „Żmija i jeże”, a następnie pokazuję zasady ortograficzne z „ż”. Proszę uczniów                         

o wypisanie z wiersza wyrazów z „ż” i określenie, do której zasady ortograficznej pasuje dane 

słowo.  

Proszę uczniów, aby znaleźli słowa połknięte przez żarłocznego węża i zapisali je w zeszycie 

w kolejności alfabetycznej.  

Proszę uczniów, aby wypisali z diagramu do zeszytu osiem wyrazów z „ż”, które ukryły się              

w rzędach i kolumnach.  

 

3. FAZA PODSUMUWUJĄCA 

Nauczyciel włącza film edukacyjny z pisownią „ż”.   

Nauczyciel pyta się, czego uczniowie dowiedzieli się na dzisiejszej lekcji. 

„Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się/dowiedziałam się…” 

Nauczyciel zadaje uczniom zadanie domowe: zadanie 7 i 8 s. 98 (podręcznik).  

 

 

 

 


