Blok tematyczny: Kolory, zapachy i kształty jesieni
Temat dnia: Rymowanki o jesieni, co się kolorami mieni.
Cel lekcji: Systematycznie ćwiczyć stosowanie poprawnych liczebników przy podawaniu daty. Ćwiczyć
umiejętność rozumienia ze słuchu. Utrwalić słownictwo związane z jesienią. Przypomnieć i utrwalić
formy odmiany przymiotnika. Kształcić umiejętność wyszukiwania odpowiedniego materiału
słownikowego. Uczulić uczniów na metaforyczne znaczenie wyrażeń. Kształtować potrzebę
poprawnej i starannej wymowy poprzez ćwiczenia w wypowiadaniu proponowanych rymowanek.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst rymowanek, ramka z wyrazami, ramka z przenośniami - wszystko dla każdego
ucznia.
Zapis w dzienniku: Powitanie wprowadzające w temat. Podanie daty bieżącej i ćwiczenie poprawnej
wymowy liczebników. Rozumienie ze słuchu. Test wyboru. Samodzielna i grupowa praca z tekstem.
Podział na grupy i lekcja czytania rymowanek. Przypomnienie wiadomości gramatycznych
o przymiotnikach. Metaforyczny sens słów o jesieni.
Przebieg:
1. Powitanie.
2. Tradycyjne ćwiczenie z liczebnikami przy podawaniu daty.
3. Rozumienie ze słuchu.
N. dwukrotnie czyta rymowanki. Zadaniem uczniów jest zakreślić właściwe odpowiedzi.
Zestaw pytań do rozdania uczniom przed rozpoczęciem czytania.
Jesień złotem się mieni, bo:
A. Ludzie jesienią najwięcej zarabiają.
B. Liście mają żółto-złoty kolor.
C. Złote myśli najlepiej układa się jesienią.
Jesień plotkuje o wiośnie, czyli:
A. Kłamie.
B. Przekazuje niesprawdzone informacje.
C. Żartuje.
Gdy zima za pasem trzeba:
A. Unikać przeziębień.
B. Ocieplać domy.
C. Zbierać liście.
Grzybiarze nie powinni:
A. Zbierać grzybów jesienią.
B. spacerować wzdłuż lasu.
C. Bezmyślnie deptać poszycia leśnego.
Lata lecą, czyli:
A. Szybko mija czas.
B. Kończy się jesień.

C. Jesteśmy coraz młodsi.
Największe bogactwa jesieni to:
A. Jarzębina, kasztany i złote liście.
B. Śliwki, morele i gruszki.
C. Wiatr, deszcz i slota jesienna.
Gdy jesień idzie przez las, liście:
A. Odwracają się ze smutkiem.
B. Zielenią się.
C. Skrzą się kolorami.
Wrzosowisko jest jak:
A. Kolorowy kalejdoskop.
B. Liliowy dywan.
C. Przezroczysta firanka.
4. Wspólne sprawdzenie udzielonych odpowiedzi i poszukanie w tekstach rymowanek właściwych
odpowiedzi.
5. Podział na grupy i lekcja czytania rymowanek.
N. może tu zastosować różne gry sylabiczne. Uczniowie mogą czytać rytmicznie na sylaby albo
wyśpiewywać rymowankę, albo czytać sylaby bądź wyrazy na przemian (pomysłowość nauczyciela).
6. Przypomnienie wiadomości gramatycznych o przymiotnikach.
Ćwiczenie:
W ramce znajdują się przymiotniki i rzeczowniki. Połącz je w odpowiednie pary, uwzględniając liczbę
i rodzaj.
lśniące, las, wczesna, dywany, pomarańczowa, liliowe, tempo, srebrno-złote, torturowany,
drzewa, złota, zdeptany, grzybki, jesień, szybkie, stare, dorodne, wczesna, mech, jarzębina,
kasztany, liście.
7. N. mówi: Jesień to bardzo kolorowa, obfita w plony pora roku. Autorzy rymowanek posłużyli się
językiem metafory, aby oddać charakter wiosny. Połącz cytaty z rymowanek z ich objaśnieniami.
Najbogatszy świat w jesieni
Wszędzie od złota się mieni
Zima za pasem
Mech torturowany
Lata lecą jak błyskawica
Jesień ku zimie zmierza w tempie szybkim

Zadanie domowe
Wybierz dwie rymowanki i naucz się ich pamięć.

Rymowanki do wykorzystania na lekcji
Bogactwo I
Najbogatszy świat w jesieni.
– Wszędzie się od złota mieni.

Lada moment skończy się zima
Za chwilę rozpocznie się zima
Liczni turyści depczą poszycie leśne
Czas płynie bardzo szybko
Wśród liści przeważa kolor złoty
Owoce, różnokolorowe liście, kasztany, żołędzie
- wszystkiego bardzo dużo

Zalecenie
Jesień ku zimie zmierza w tempie szybkim
– Niechaj każdy zbiera dorodne grzybki.
OBAWA
Jesień, plotkując o przyszłej wiośnie,
rzekła: Ciekawe, co z niej wyrośnie?...
OSTRZEŻENIE
Uważajcie ludzie: gdy zima za PASEM,
by jesienią szyi nie przeziębić czasem!

Protest
Przez grzybiarzy las zdeptany.
Mech już ma dosyć, torturowany.
Metaforycznie
Od wczesnej wiosny po jesień życia
lata tak lecą, jak... błyskawica.
Bogactwo II
Jarzębiny kolor i kasztanów lśnienie
to ze złotem liści jesieni jest mienie.
Bogactwo III
Dzbany pełne soku kolorem poruszą.
Kurki, borowiki ludzkie oko kuszą.
Srebrno- złote liście w kieszeniach fartucha ,
Wietrzyk delikatnie w starych drzewach dmucha.
Wędrowanie
Idzie przez las jesień,
Sieć pajęczyn niesie.
Liście szumią pod nogami
Skrzą się, błyszczą kolorami.
Babie lato w pełni
Marzenie się spełni.
Z pamiętnika obserwatora - marzyciela

Jesień nadchodzi
Wszędzie się ochłodzi.
Wykopane już ziemniaki
Odlatują gdzieś w świat ptaki.
Moja dusza też się rwie
W wrzosowisko lecieć chce,
W świat zapachem czarowany
Gdzie liliowe są dywany.

