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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Kraina języka. Dopełnienie - nieznana nam dotąd część zdania

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat wynika z podstawy programowej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii ułatwia przedstawienie tematu. Wykorzystanie atrakcyjnych narzędzi 
multimedialnych motywuje uczniów do podejmowania działań, sprzyja skupieniu uwagi.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń pozna: dopełnienie jako część zdania i zdobędzie motywację do poprawnego posługiwania się 
polszczyzną.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń zna pytania, na które odpowiada dopełnienie.
2. Uczeń wie, że dopełnienie jest określeniem czasownika.
3. Uczeń wie, jakimi częściami mowy wyrażone jest dopełnienie.
4. Uczeń umie: wskazywać, rozpoznawać dopełnienie w zdaniach.
5. Uczeń umie posługiwać się aplikacjami wykorzystanymi podczas lekcji.

9. Metody i formy pracyb>

Metody: pogadanka, ćwiczenia interaktywne. 
Formy: indywidualna, z cała klasą, nauczanie zdalne.

10. Środki dydaktyczne

1. Komputer z dostępem do internetu.
2. Aplikacja LearningApps.
3. Platforma epodreczniki.pl
4. Platforma eduelo.pl

11. Wymagania w zakresie technologii
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Komputer, laptop z dostepem do internetu dla uczniów i nauczyciela.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Doświadczenia

Czas trwania

5 min.

Opis aktywności
Znajomość przypadków - quiz
https://learningapps.org/display?v=pggzvhiy521

Przykładowa odmiana dowolnego rzeczownika przez przypadki.

Aktywność nr 2

Temat

Refleksja, obserwacja

Czas trwania

10 min.

Opis aktywności
Uzupełnienie zadań o dopełnienia (bez wprowadzania terminu) zgodnie z podanymi pytaniami, 
platforma epodreczniki.pl ćwiczenie 1
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/552334

Aktywność nr 3

Temat

Budowanie teorii

Czas trwania

10 min.

Opis aktywności
Wprowadzenie i wyjasnienie terminu "dopełnienie" - informacje w przygotowanym materiale na 
platformie epodreczniki.pl (link podany wyżej).

Aktywność nr 4

Temat

Utrwalenie wiadomości i stosowanie wiedzy w praktyce.

Czas trwania

https://learningapps.org/display?v=pggzvhiy521
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/552334
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20 min.

Opis aktywności
1. Ćwiczenia utrwalające poznany materiał: ćwiczenie 2, 3 na platformie epodreczniki.pl (link podany w 
aktywności nr 2)
2. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń "Jutro pójdę w świat" str. 167, ćwiczenie 110, 111.
3. Zadanie pracy domowej - quiz na platformie eduelo.pl
https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-v/jezyk-polski/gramatyka/dopelnienie/

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie wykorzystując emotikony dostępne w aplikacji Teams, oceniają przeprowadzona lekcję

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz do wykorzystania w nauczaniu zdalnym jak i stacjonarnym.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-v/jezyk-polski/gramatyka/dopelnienie/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

