Blok tematyczny: Rozrywka
Temat dnia: Lubię czytać książki – o literaturze

Cel lekcji:
Doskonalenie rozumienia ze słuchu. Praca w grupach. Wprowadzenie elementarnej leksyki
związanej z wiedzą o literaturze (książka popularno-naukowa, poezja, proza, dramat, kryminał,
opowiadanie, powieść – przygodowa, historyczna, science-fiction, literatura, piśmiennictwo).
Kształcenie umiejętności komunikacyjnych – czytanie ze zrozumieniem.

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst preparowany, książki różnych autorów

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności przygotowawcze. Sprawdzenie pracy domowej. Wprowadzenie
słownictwa dotyczącego znajomości literatury. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry, dzisiaj przechodzimy do nowego bloku zajęć i będziemy
zajmować się literaturą, piśmiennictwem i czytelnictwem. Dzisiejsza lekcja jest
wprowadzeniem do rozmów na temat różnego rodzaju książek.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Wprowadzenie do nowego tematu. Nauczyciel opowiada o możliwych podziałach książek
(czyta dwukrotnie). Następnie rozdaje uczniom tekst do uzupełnienia.
Literatura dzieli się na trzy rodzaje: lirykę, epikę i dramat. Poezja jest pisana wierszem, zaś
proza jest niewierszowaną formą wypowiedzi. Dramat charakteryzuje się bezpośrednimi
wypowiedziami bohaterów. Do najbardziej popularnych obecnie gatunków epickich zalicza
się między innymi: kryminał, opowiadanie, powieść przygodową, powieść historyczną,
powieść science-fiction oraz książki popularno-naukowe. Słowem, którym czasami również
określa się literaturę, jest piśmiennictwo, lub twórczość.
Nauczyciel zadaje pytania:
- Na jakie trzy rodzaje literackie dzieli się literaturę?
- Jaką formę wypowiedzi przyjmuje poezja?

- Dla którego rodzaju literackiego są charakterystyczne bezpośrednie wypowiedzi
bohaterów?
- Jakim innym słowem można określić literaturę?

Tekst do uzupełnienia
Literat…ra dzie…i się na t….y rodzaje: lir…kę, epikę i dramat. Poez…a jest pisana wier…m, zaś
proza jest niewiar….owaną formą wypow…dzi. Dramat …arakteryzuje się bezpo…rednimi
wypow…dziami bo…aterów. Do najbardziej pop…larnych obecnie gat…nków epicki… zali…a
się między innymi: kr…minał, opow…danie, powie… p…godową, powieść …istoryczną,
powieść science-fiction oraz ksią…ki pop…larno-naukowe. Słowem, kt…rym czasami r….wnież
określa się literat…..rę, jest pi…miennictwo, lub tw….rczość.

4. Burza mózgów. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo LITERATURA. Uczniowie dopisują
swoje skojarzenia, nauczyciel naprowadza na właściwe słowa. (książka popularno-naukowa,
poezja, proza, dramat, kryminał, opowiadanie, powieść – przygodowa, historyczna, science-fiction,
literatura, piśmiennictwo).

5. Nauczyciel dzieli uczniów na 4-5 grup. Następnie zadaje polecenie: przeczytaj tekst i znajdź
ukryte tytuły książek
Wczoraj przyjechała do nas ciocia Anielka, która wygrała kapelusz za 100 tysięcy.
Powiedziała, że chętnie go sprzeda, żeby mieć pieniądze na wakacje z duchami. Marzy
również o odbyciu podróży w 80 dni dookoła świata. Chciałabym razem z ciocią przebyć 20
tysięcy mil podmorskiej żeglugi i odnaleźć wyspę skarbów. Może spotkamy pana Tadeusza,
który przyjaźni się z Białym Kłem. Ciocia opowiedziała mi o przygodach Odyseusza oraz o
psie, który jeździł koleją. Dzisiaj powtórzyłam te historie w klasie. Ania z Zielonego Wzgórza
powiedziała, że jestem kłamczucha, a Ewa to panna z mokrą głową i że pomóc nam może tylko
doktor Dolittle. Słysząc to, Mikołajek i inne chłopaki krzyknęli: zemsta! Na szczęście
zadzwonił dzwonek i przyszedł nasz nauczyciel pan Wołodyjowski.

7. Zadanie domowe. Dopasuj słowo do definicji
1. literatura

A. inaczej „mowa niewiązana”

2. liryka

B. wierszowana forma wypowiedzi

3. epika

C. ogół wypowiedzi utrwalonych w piśmie

4. proza

D. występuje narrator, fabuła, jeden z rodzajów literackich

5. poezja

E. jeden z rodzajów literackich, obejmuje teksty pisane wierszem

Aneks dla nauczyciela
Literatura dzieli się na trzy rodzaje: lirykę, epikę i dramat. Poezja jest pisana wierszem, zaś
proza jest niewierszowaną formą wypowiedzi. Dramat charakteryzuje się bezpośrednimi
wypowiedziami bohaterów. Do najbardziej popularnych obecnie gatunków epickich zalicza
się między innymi: kryminał, opowiadanie, powieść przygodową, powieść historyczną,
powieść science-fiction oraz książki popularno-naukowe. Słowem, którym czasami również
określa się literaturę, jest piśmiennictwo, lub twórczość.
- Na jakie trzy rodzaje literackie dzieli się literaturę? Liryka, epika, dramat
- Jaką formę wypowiedzi przyjmuje poezja? Wierszowaną
- Dla którego rodzaju literackiego są charakterystyczne bezpośrednie wypowiedzi
bohaterów? Dramat
- Jakim innym słowem można określić literaturę? Piśmiennictwo

Wczoraj przyjechała do nas ciocia Anielka, która wygrała kapelusz za 100 tysięcy.
Powiedziała, że chętnie go sprzeda, żeby mieć pieniądze na wakacje z duchami. Marzy
również o odbyciu podróży w 80 dni dookoła świata. Chciałabym razem z ciocią przebyć 20
tysięcy mil podmorskiej żeglugi i odnaleźć wyspę skarbów. Może spotkamy pana Tadeusza,
który przyjaźni się z Białym Kłem. Ciocia opowiedziała mi o przygodach Odyseusza oraz o
psie, który jeździł koleją. Dzisiaj powtórzyłam te historie w klasie. Ania z Zielonego Wzgórza
powiedziała, że jestem kłamczucha, a Ewa to panna z mokrą głową i że pomóc nam może tylko
doktor Dolittle. Słysząc to, Mikołajek i inne chłopaki krzyknęli: zemsta! Na szczęście
zadzwonił dzwonek i przyszedł nasz nauczyciel pan Wołodyjowski.
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