Blok tematyczny: Poznajemy bliżej Polskę.
Temat dnia: Od Tatr do Morza Bałtyckiego rzeką Wisłą.
Cele lekcji: Zainspirować do obserwowania map. Zapoznać z kluczowymi elementami mapy Polski.
Uwrażliwić na urodę kraju, którego języka się uczymy. Zgromadzić i utrwalić nowe słownictwo.
Kształcić świadomość poprawnej wymowy.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: Tekst rymowanki i graficzny obrys mapy Polski dla każdego ucznia i mapa Europy,
rozsypanka wyrazowa dla wszystkich uczniów.
Zapis w dzienniku: Powitanie ze znawcami map. Pokazywanie na mapie Ukrainy i Polski. Czytanie
rymowanki: Polska. Poznajemy polskie nazwy geograficzne(Polska, Karpaty, Bałtyk, Bug, Odra,
Warszawa, Kraków, Tatry, Mazury). Oglądamy fotografie krain. Utrwalanie słownictwa. Łączenie
wyrazów z miejscami. Ćwiczenie ortograficzne. Praca w grupach Krainy geograficzne Polski.
Rozsypanka wyrazowa. Ćwiczenie wymowy - rymowanki.
6. Zadanie domowe. Naucz się pięknie czytać rymowankę o Polsce.
Przebieg:
1. Powitanie: Dzień dobry wszystkim, którzy wiedzą, co to jest mapa. Dzień dobry wszystkim, którzy
lubią studiować mapy. Dzień dobry wszystkim, którzy potrafią na mapie pokazać Ukrainę. Dzień
dobry wszystkim, którzy potrafią na mapie pokazać Polskę (wstają dzieci, których dotyczy to
powitanie).
2. N. umieszcza wyrazistą mapę Europy na tablicy, natomiast dzieci otrzymują graficzną wersję mapy
Polski do wklejenia do zeszytu. Będą w niej stopniowo umieszczać napisy nazw geograficznych, które
pojawiają się w rymowance.( Ukraina i Polska na mapie).
3. Czytanie rymowanki, której kopię otrzymuje każdy uczeń.
N. czyta wyraziście dwa razy. Zadaniem uczniów jest podkreślić (z pomocą N.) pojawiające się w
tekście nazwy.
Polska, Karpaty, Bałtyk, Bug, Odra, Warszawa, Kraków, Tatry, Mazury.
N. dokonuje niezbędnych objaśnień geograficznych: Tatry są częścią Karpat, podobnie jak Bieszczady.
Zwracam na to uwagę, bo w języku ukraińskim mówi się po prostu Karpaty, a w języku polskim
poszczególne pasma mają swoje nazwy). N. powinien nawiązać także do umownego, symbolicznego
charakteru mapy.
Dzieci otrzymują karteczki z nazwami, które znalazły w tekście rymowanki. Teraz przy pomocy N.
umieszczają je w odpowiednich miejscach swojej mapy. N. poprzedza to ćwiczenie krótkimi
prezentacjami z komputera, są to fotografie lub krótkie filmy. N. pokazując krajobraz podkreśla
istotne elementy i wielokrotnie używa odpowiedniej nazwy, by ułatwić dzieciom wyszukanie
odpowiedniej kartki.

4. Ćwiczenie ortograficzne. Dzieci piszą słowa rzeka i morze. N. odwołuje do języka ojczystego
uczniów, objaśniając, że jeśli słowo jest wyraźnie to samo, a w języku ukraińskim występuje r, to w
języku polskim będzie rz.
morze, rzeka (stosujemy następujący, utrwalający zapis ortograficzny)
5. Utrwalenie nowego słownictwa. Praca w grupach. Można wprowadzić element mobilizującej
rywalizacji. N. mówi, która grupa pierwsza ułoży odpowiednie pary wyrazów dostanie nagrodę w
postaci jeszcze jednej nazwy geograficznej do umieszczenia na swojej mapce ( N. może tu zastosować
jeszcze inny pomysł na nagrodę). Dodatkową nazwą geograficzną może być np. Gniezno.
Dzieci otrzymują rozsypankę . W ostatecznej wersji powinna złożyć się w następujący sposób (słowo
rzeka powinno się w rozsypance powtórzyć odpowiednią ilość razy)
góry
kraina jezior
Morze
rzeka
rzeka
rzeka
stolica Polski
dawna stolica

Tatry
Mazury
Bałtyk
Wisła
Odra
Bug
Warszawa
Kraków

6. Ćwiczenia wymowy poszczególnych nazw. Dzieci stają w kręgu i rzucają piłkę, to ją załapie,
powtarza rymowankę. N. czynnie pomaga, zwłaszcza na początku.
Np. w formie krótkich rymowanek:
Tatry góry, aż pod chmury.
Bałtyk to morze, nie zboże.
Wisła rzeka w Polsce czeka.
Warszawa stolica Polski to nie Kamieniec Podolski.
Mazury, jeziora tam i nieba lazury.
Kraków dawna stolica, to piękna okolica.
6. Zadanie domowe. Naucz się pięknie czytać rymowankę o Polsce.
Aneks:
Autor nieznany:
Rymowanka o Polsce
Mam przed sobą mapę, piękną, kolorową
Opowie o Polsce symboliczną mową.
Ciągnie się od Karpat ( to wyniosłe góry),
Aż do morza Bałtyk, popatrz więc do góry.
Znajdziesz ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą.
Wszystkie piękne rzeki wodę mają modrą.

A najdłuższa rzeka, która z gór wypływa,
A do morza wpada, Wisła się nazywa.
Stolica – Warszawa, Polacy z niej dumni,
Przeniósł ją z Krakowa król Zygmunt z „kolumny”.
Piękne góry Tatry wszystkich zapraszają.
Niezwykłą, bajeczną panoramę mają.
Bielusieńkie plaże Bałtyk oferuje,
Nadmorskie wycieczki gościom oferuje.
Cudowne Mazury kuszą swą urodą,
To kraina jezior z przezroczystą wodą.
Odwiedź nasz kraj kiedyś, gdy będzie po drodze,
Nawet jeśli zechcesz to na hulajnodze.

