
- słucham z uwagą tekst czytany przez nauczyciela,
- wypowiadam się na zadany temat,
- nazywam emocje towarzyszące czytaniu utworu,
- potrafię określić do jakich wartości odwołuje się poznany utwór,
- redaguję pytania i prawidłowo zapisuję dialog.

KRYTERIA SUKCESU DLA UCZNIÓW:

OPIS
Lekcja przewidziana na 1 jednostkę lekcyjną języka polskiego w klasach 4-6.

Motywem literackim scenariusza zajęć jest opowiadanie „Historia o pokoju. Ahmad
z Aleppo” z książki "Opowieści o tym, co w życiu ważne" Marka Michalaka,
Wydawnictwo Ibis 2022 r.

Książka dostępna TUTAJ.

CELE OGÓLNE:
- wprowadzenie uczniów w świat wartości,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych,
sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
- rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania,
- uczeń określa doświadczenia bohatera literackiego,
- uczestniczy w rozmowie na zadany temat.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4-6

„NIE MA NIC DOBREGO W WOJNIE. Z WYJĄTKIEM JEJ KOŃCA.” -
POROZMAWIAJMY O POKOJU

TEMAT ZAJĘĆ

#WARTOŚCIOWE_ROZMOWY

strona 1

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne


II Burza mózgów (ok. 5 minut).
Jakie są twoje skojarzenia, gdy słyszysz słowo: dzieciństwo? 
Zapisz swoje skojarzenia, tworząc słoneczko skojarzeń.

#WARTOŚCIOWE_ROZMOWY
strona 2

rzeczowniki: wolność, spokój, swoboda, równowaga,
czasowniki: budować, dbać, troszczyć się,
przymiotniki: piękny, spokojny, trwały.

PRZYKŁADY:

 

I Sparafrazujmy cytat z tematu lekcji (ok. 2 minut).

Nie ma nic dobrego w wojnie. Z wyjątkiem jej końca.
Abraham Lincoln

 
PRZYKŁAD:
 Wojna to zawsze zło, nieszczęście, cierpienie i najpiękniejsze jest w niej zakończenie.

PRZEBIEG LEKCJI: 
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Podaj skojarzenia do słowa: pokój.



WIDZĘ MYŚLĘ ZASTANAWIAM SIĘ

- zdjęcie
- chłopca

- złomowisko
- wojnę
- Syrię

- że to niesprawiedliwe
- że mam szczęśliwe dzieciństwo

- że ważny jest pokój
- że chciałbym pomóc Ahmadowi

- dlaczego trwają wojny

- jak mógłbym pomóc chłopcu
i innym poszkodowanym w czasie

wojny

V Rozmowa kierowana (około 5 minut).
Czy dzieciństwo Ahmada jest takie jak z Waszego słoneczka skojarzeń? Dlaczego nie?

PRZYKŁADY:
Dzieciństwo Ahmada jest inne, ponieważ pozbawiono go przede wszystkim rodziców,
odebrano mu poczucie bezpieczeństwa…

VI Praca w parach (około 15 minut).
Jesteście reporterami, którzy spotkali w Aleppo Ahmada, zredagujcie przynajmniej 5
pytań, które chcielibyście zadać chłopcu. Na podstawie treści opowiadania zapiszcie
też jego odpowiedzi.
Zanim przystąpicie do pracy przypomnijmy sobie zasady budowania dialogu.

Wspólne tworzenie kryteriów sukcesu do wywiadu.

#WARTOŚCIOWE_ROZMOWY
strona 3

III Spotkanie z książką.
Zapoznanie uczennic i uczniów z opowiadaniem „Historia o pokoju. Ahmad z Aleppo”
z książki Marka Michalaka „Opowieści o tym, co w życiu ważne”, Wydawnictwo Ibis,
2022, s. 72 – 75.
Książka dostępna TUTAJ.

IV Rutyny myślenia krytycznego (około 5 minut).
Po wysłuchaniu opowiadania uczniowie wykonują ćwiczenie według rutyny myślenia
krytycznego: WIDZĘ – MYŚLĘ – ZASTANAWIAM SIĘ

PRZYKŁADY:

 

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne


VII Przeczytanie przez chętne pary wywiadu, udzielanie
koleżeńskiej informacji zwrotnej wg stworzonych kryteriów

sukcesu (około 5 minut).
Koleżeńska informacja zwrotna - ocenianie kształtujące 2 gwiazdy, jedno życzenie.

PRZYKŁAD: 
· Wasz wywiad zawiera 7 pytań i odpowiedzi,
· Wszystkie informacje w nim zawarte zgodne są z treścią opowiadania,
- Powinniście poprawić zapis Waszej rozmowy.

#WARTOŚCIOWE_ROZMOWY
strona 4

 :
PRZYKŁADY:
 Kryteria sukcesu:
- każda wypowiedź rozpoczyna się od myślnika (pauzy dialogowej),
- wywiad składa się z przynajmniej 5 pytań i odpowiedzi,
- treść pytań i odpowiedzi jest zgodna z informacjami z opowiadania,
- dialog zapisany jest prawidłowo pod względem ortograficznym, językowym,
interpunkcyjny, graficznym.

 

VIII Praca domowa dla chętnych.
1.     Dowiedz się za co przyznawana jest Pokojowa Nagroda Nobla?
2.     Wybierz i przedstaw postać jednego z laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.
3.     Czy wśród laureatów tej nagrody jest Polak?

Scenariusz opracowała:
Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka

FB: EDU_dzielnia

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie, współzałożycielka
i administratorka grupy facebookowej EDU_dzielnia, autorka i prowadząca audycję

edukacyjną EDU_dzielnia, czyli refleksyjnie o edukacji, pasjonatka oceniania
kształtującego, OK zeszytu, nowych technologii w edukacji, pracy metodą projektu,
Porozumienia bez Przemocy. Trenerka w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka

innowacji 2021/2022 „Doceniam bez ocen”.

https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia
https://www.facebook.com/groups/edu.dzielnia


Marek Michalak
"Opowieści o tym, co w życiu ważne"

"Miłosz, który trzymał komórkę taty, wciąż wpatrywał się 
w ciemne i smutne oczy Ahmada:
- A on wiedział, że mu robisz zdjęcie, tato?
- Oczywiście! Sam o to poprosił. Chciał, żeby zrobić mu zdjęcie,
by świat się o nim dowiedział,  żeby inni ludzie zobaczyli,

jak dzieciom
na terenach, gdzie dorośli prowadzą wojny,

jest ciężko.

- (...)Odwiedzimy Ahmada? - Miłosz gotów był lecieć nawet
natychmiast. I już wiedział, co zapakuje dla kolegi z Aleppo:
piłkę, w którą gra sprawia mu tyle radości, i misia, do którego

zawsze można się przytulić."

NOWOŚĆ

https://ksiegarnia-tuliszkow.pl/opowiesci-o-tym-co-w-zyciu-wazne
http://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/

