Konspekt z lekcji j zyka polskiego w klasie III
Prowadzenie: mgr Beata Ostrowska
Temat: Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym z wykorzystaniem zagadki
ortograficznej.
Inscenizacje wierszy z trudnymi słówkami.
Hasło programowe:

wiczenia gramatyczno-ortograficzne z elementami wiedzy o j zyku: wiczenia
wyrazów z „ó” wymiennym ( wykorzystanie zmienno ci form i wyrazów
pokrewnych), „ó” niewymienne w cz sto spotykanych wyrazach – tworzenia
wyrazów pokrewnych.

Cele dydaktyczne:

- Przedstawienie wiersza J. Tuwima pt. ”Słowa i słufka” w formie inscenizacji,
- Utrwalanie prawidłowych nawyków ortograficznych – pisownia wyrazów z „ó”
wymiennym i niewymiennym;
- Rozwijanie umiej tno ci okre lenia liczby rzeczownika;
- Doskonalenie znajomo ci alfabetu;
- Wdra anie do korzystania ze słownika ortograficznego;
- Kształcenie pami ci, uwagi i logicznego my lenia;

Cele wychowawcze: - U wiadamianie uczniom celu nauki ortografii;
- Wdra anie do samokontroli oraz aktywnej i twórczej pracy na lekcji;
Metody nauczania: słowne – rozmowa, pogl dowe – inscenizacja, analizy trudno ci ortograficznych,
wyja nianie pisowni zasad , pami ciowe wiczenie zapisu wyrazów, kontroli i oceny, gier i zabaw
dydaktycznych;
Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca grupowa (w zespołach),
praca zbiorowa;
Zasady nauczania: przyst pno ci, pogl dowo ci, trwało ci wiedzy uczniów, systematyczno ci,
samodzielno ci, aktywnego i wiadomego udziału w lekcji;
rodki dydaktyczne: wiersz J. Tuwima „Słowa i słufka”, rekwizyty do inscenizacji, zagadki
ortograficzne, lizaki ortograficzne, rebusy, krzy ówki obrazowe, przysłowia, łamigłówki „wyraz
w wyrazie”, kolorowe koła, cyfry, wiersz J. Jesionowskiego pt.” Stopnie”; kolorowa kreda;
Literatura: A. Redut, A. Pleskot „Nauczanie ortografii w klasach I-III poradnik nauczyciela”:
G. Kapica „Rozrywki umysłowe w nauczaniu pocz tkowym”
W. Gawdzik „Ortografia na wesoło”:
W. Hemmerling „Zabawy nauczaniu pocz tkowym”;
MEN „Program nauczania pocz tkowego - klasy I-III”;

Przebieg lekcji:

Czynno ci nauczyciela

Czynno ci uczniów

1. Przygotowanie do odbioru inscenizacji:
-podczas ogl dania inscenizacji wiersza Juliana
Tuwima pt. ”Słowa i słufka” zastanówcie si
dlaczego Jerzyk był zmartwiony, w czym
pomógł
mu jego sen?

-jaki wniosek nasuwa si po analizie tego
wiersza.

-Przedstawienie wiersza w formie inscenizacji
Julian Tuwim
„SŁOWA I SŁUFKA”
Dzi po dyktandzie w szkole
wrócił Jerzyk do domu markotny.
Ziewał, ziewał- i zdrzemn ł si przy stole,
Bo i dzie był jaki senny i słotny.
I przyszły do Jerzyka trzy słówka:
„Brzózka”, „Jabłko” i „Główka”.
I powiedziały:
-Jestem Brzózka, nie „b uska”.
-Jestem Jabłko, nie „japko”.
-Jestem Główka, nie „głupka”.
Jak mo na tak zniewa a urod nasz
I ród ! Trzeba si uczy ! Uwa a !
Na pewno opłaci si rud.
Nie pomog tu adne wykr ty, wymówki
I rzuciły mu na stół wizytówki,
eby wiedział z kim ma do czynienia,
I wyzbył si takich zwyczajów prostackich:
Jabłko z Jabło skich,
Brzózka z Brzozowskich,
Główka z Głowackich.
- A gdy nadal b dziesz sadził po
bł dzie, to zrobimy z Jerzego – Je ego,
złego je a kolczastego!
I co, przyjemnie ci b dzie?
Wyst piły na Jerzyka siódme poty!
Obudził si - i do roboty!
-odpowiedzi na pytania nauczyciela
-musimy uczy si ortografii.

2.U wiadomienie celu lekcji:
- Ortografia – to jakie trudno ci (Jakich literek
nie
umiał napisa Jerzyk)
-jak trudno ortograficzn rozwi emy dzisiaj?
Dowiecie si tego po odgadni ciu zagadki.

-dzieci wymieniaj : rz, , ch, h, u, ó …
ZAGADKA
Ma mnie królik, mróz, wiewiórka,
Ogród, stół i przepiórka,
Ma mnie tak e chłód i lód,
Pi kny wzór i mały zbiór.
Sypiam w łó ku, piewam w chórze,
Wdrapi si na ka de wzgórze.
Zawsze bywam u królowej.
Czym ja jestem – kto odpowie?
Rozwi zaniem zagadki jest „ó”

3.Praca z tekstem:
- podkre lcie w zagadce wszystkie wyrazy z „ó”
- jaka to cz

mowy?

- w jakiej liczbie s te rzeczowniki?
- wypiszcie z zagadki wszystkie wyrazy z „ó”, a
obok nich napiszcie je w liczbie mnogiej.

- odczytajcie napisane wyrazy
- czy w wyrazach napisanych w liczbie mnogiej
wsz dzie wyst puje „ó”, tak jak w liczbie
pojedynczej?
- odczytajcie – tylko te pary wyrazów, w których

- Dzieci wykonuj polecenie nauczyciela.

- Odpowiadaj na pytania ( s to rzeczowniki w
liczbie pojedynczej).
- Dzieci wypisuj na kartkach wyrazy „ó”, a
nast pnie do nich przypisuj słowa odpowiednio
w
liczbie mnogiej:
królik
mróz
wiewiórka
ogród
stół
przepiórka
chłód
lód
wzór
zbiór
łó ko
chór
wzgórze
królewna

- króliki
- mrozy
- wiewiórki
- ogrody
- stoły
- przepiórki
- chłody
- lody
- wzory
- zbiory
- łó ka
- chóry
- wzgórza
- królewny

- odczytuj napisane pary wyrazów.
- analizuj wyrazy i stwierdzaj , e w niektórych
wyrazach „ó” w liczbie mnogiej wymieniło si
na
„o”

„ó” wymieniło si na „o”
- zaznaczcie kolorem wymian „ó” w „o”

- dzieci wykonuj polecenie nauczyciela:
mróz
ogród
stół
chłód
lód
wzór
zbiór

- spróbujcie wymieni „ó” w innych wyrazach:
siódmy, wrócił, szósty, mówi, wór.
- zaznacz kolorem wymian „ó”.

- w co wymieniło si „ó”?
(czy wsz dzie w „o”?)

- mrozy
- ogrody
- stoły
- chłody
- lody
- wzory
- zbiory

- pisz dyktowane przez nauczyciela wyrazy i
próbuj je wymieni :
wór
siódmy
wrócił
szósty
mówi

- wory
- siedem
- wraca
- sze
- mowa

- odpowiadaj na pytanie „o” wymieniło si w: o,
e, a.

4. Sformułowanie wniosku
w formie odpowiedzi
na pytanie:
- Jak mo e wymienia si „ó”?
- Jakie mo e by „ó”?

- Uczniowie formułuj wniosek:
„ó” w wyrazach mo e wymienia si w : o, a, e,
(najcz ciej w „o”); „ó” mo e by wymienne lub
niewymienne;

5. wiczenie utrwalaj ce pisowni „ó”
wymiennego i niewymiennego:
-Podaj rozwi zanie zagadki i wpisz je do
odpowiedniej rubryki ( z uzasadnieniem)
Zagadki
Tak w dzie jak i w nocy
Pracuje pod ziemi .
Wydobywa bogactw,
Co w gł bi jej drzemi .
Ma długie uszy,
Futro puszyste,
Ze smakiem chrupie
Sałaty listek.

- Wyznaczeni przez nauczyciela uczniowie
podchodz do tablicy i wpisuj rozwi zanie
zagadki do poszczególnych rubryk tabelki
„ó” niewymienne
Górnik
Królik
Ogórek

„ó” wymienne
Kózka
bo koza
Stół
bo stoły
Samochód bo samochody

Ostre rogi, mała bródka,
Nie wpuszczaj jej do ogródka
Latem w ogrodzie
Wyrósł zielony,
A zim w beczce
Le y kiszony.
Ma cztery rogi, lecz nie bodzie.
Ma cztery nogi, lecz nie chodzi.
Teraz usiadł przy nim Jan,
Smaczny obiad na nim zjadł.
Cho nóg nie posiada,
Szybko p dzi szos ,
Bo nie nogi, lecz koła
Po szosie go nios .
6.U wiadamianie uczniom celu nauki
ortografii
(nawi zanie do inscenizacji wiersza J. Tuwima
pt.
„Słowa i słufka”!!

- Odpowiadaj na pytania nauczyciela.

- W jakich wyrazach Jerzyk z wiersza J. Tuwima
popełnił bł d na dyktandzie w szkole?
- o czym Jerzyk musi pami ta pisz c wyrazy z
„ó”?
- Jak rad daliby cie Jerzykowi, gdyby cie go
spotkali?
- Ortografia jest trudna, lecz trzeba si jej uczy ,
aby
nie robi bł dów i nie dostawa złych stopni
(nauczyciel recytuje wiersz J. Jesionowskiego
pt. ”Stopnie” i zawiesza na tablicy cyfry):
J. Jesionowski „Stopnie”
Ach, yłoby si wspaniale,
Gdyby dwój nie było wcale.
Jeszcze milej by si yło,
Gdyby i trójek nie było.
wietne byłyby cenzurki,
Gdyby znie tak e i czwórki.
Ka dy w sposób niemcz cy

- słuchaj wiersza pt. „Stopnie” recytowanego
przez
nauczyciela

Byłby uczniem celuj cym.
Ka dy by zadziwiał mam
Mówi c: Patrz, mam szóstki same.
I rzecz jasna – przez rok cały
Zbierałby same pochwały.
Powiecie: - có , wiersz wesoły,
Ale gdzie s takie szkoły?
Nigdzie. Gdyby bowiem były,
Nic by cie si nie uczyły!
- jak napiszesz wyrazy:
dwójka, trójka, czwórka, szóstka?
- Dlaczego?

- pisz na tablicy dyktowane wyrazy i uzasadniaj
ich pisowni :
2- dwójka bo dwoje
3- trójka
bo troje
4- czwórka bo czworo / cztery
6- szóstka bo sze

- Zapisuj temat i wnioski do zeszytu.

7.Podsumowanie:
- Czym zajmowali my si na dzisiejszej lekcji?
- Jakie wnioski sformułowali my

8. Konkurs ortograficzny: -utrwalenie pisowni wyrazów „ó” (podział klasy na grupy)
UWAGA. W razie trudno ci mo na korzysta
ze
ortograficznych.

słowników

Zadania:
1. Uzupełnij brakuj ce litery w podanych wyrazach i ułó je w kolejno ci alfabetycznej:
Grupa 1
jaskółka
ósemka
róg
wró ka
ółw

Grupa 2
dwójka
lód
ogórek
wróbel
aglówka

Grupa 3
góral
nó
ogródek
zachód
ródło

Grupa 4
królik
napój
pół
wóz
zbójnik

2. Wska odpowiedni lizak ortograficzny- „ó” wymienne lub niewymienne( wyrazy z zadania
pierwszego).
3. Dopisz do podanych rzeczowników rodzin wyrazów i okre l czy „ó” w podanym rzeczowniku jest
wymienne czy niewymienne.
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

król

lód

góra

mróz

4. Z podanych sylab ułó jak najwi cej wyrazów z „ó” ( kół, a, lik, ko, ró, pió, kró, ro)
5. Uzupełnij podane przysłowia wyrazem z „ó”:
kózka

nó ki

Grupa 1

Gdyby ……….nie skakała, to by ………nie złamała.

Grupa 2

Paluszek i ………. to szkolna …………… .

Grupa 3

Wybiera si jak ……. za morze.

Grupa 4

Nie ma ……. bez kolców.

główka

wymówka

sójka

ró y

6. Wyszukaj „wyraz w wyrazie”
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

nastrój
wybór
parowóz
półka

bawół
potwór
łamigłówka
naród

spółka
borówka
pieróg
rozwój

tchórz
przekrój
nabój
spokój

7. Odszukaj w słowniczku ortograficznym po 3 wyrazy z „ó” i powiedz czy to „ó” wymienne czy
niewymienne ( rozpoczynaj ce si na liter : m,p,s,r,)
UWAGA( ka de poprawne rozwi zane zadanie jest nagradzane punktami) Dzieci licz punkty i
ogłaszaj swoje wyniki.
8. Ocena pracy uczniów na lekcji przyznanie medali ortograficznych uczniom z grupy, która zdobyła
najwi cej punktów w konkursie
Koniec zaj

