Blok tematyczny: Rozrywka
Temat dnia: Ulubiona książka
Cel lekcji: Uczeń potrafi wymienić korzyści z czytania książek. Uczeń doskonali umiejętność
czytania ze zrozumieniem. Kształtuje prawidłową postawę czytelnika. Wzbogaca zasób
słownictwa związanego z rozrywką i książkami. Uczeń wie jak opisać swoją ulubioną książkę.

Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne.
Nauczyciel: tekst preparowany, film „Ulubione książki dzieciństwa”

Zapis w dzienniku:
Powitanie. Czynności organizacyjne. Sprawdzenie pracy domowej. Przypomnienie
wiadomości poznanych na ostatniej lekcji. Doskonalenie umiejętności czytania ze
zrozumieniem. Wzbogacenie słownictwa dotyczącego rozrywki i lektury książek.
Kształtowanie właściwej postawy czytelniczej. Trenowanie umiejętności opisu swojej
ulubionej książki

Przebieg:
1. Przywitanie. Dzień dobry. Na ostatnich lekcjach zajmowaliśmy się kwestiami
dotyczącymi jednej z form rozrywki – czytaniu książek. Dzisiaj porozmawiamy o waszych
ulubionych dziełach. Zapis tematu lekcji.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Nawiązanie do ostatnich lekcji. Połącz słowa z odpowiednimi definicjami
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4. Nauczyciel wyświetla krótki (5 min.) film „Ulubione książki dzieciństwa”. Na podstawie
obejrzanego materiału wizualnego proszę odpowiedzieć na pytania:
Co lubiła czytać w dzieciństwie Agnieszka Holland?
Jakie książki wspominał Jan Hartman?
Co znaczy frazeologizm „czytać od deski do deski”?
Jakie książki wymienia Jerzy Bralczyk?
Jak nazywa się polski autor wspomniany przez Bralczyka?
[http://scholaris.pl/zasob/104885 ]
5. Uzupełnij luki w tekście czytanym przez nauczyciela
Astrid Lindgren, “Dzieci z Bullerbyn”. Ksią...kę zak...piła mi mama. Miała być ona
rozwi...zaniem na zimowe, dł...gie wie...ory. Mama starała się znaleźć czas ka...dego
wieczoru, aby p...eczytać mi chocia... parę stron, jak się okazało, tej ciekawej ksią....ki.
Została w niej p....edstawiona ...istoria gr...pki przyjaci...ł, któ....y ka....dego dnia prze...ywali
niezapomniane p....ygody. Od samego pocz...tku byłam zafascynowana tą ksią....ką, wywarła
ona na mnie ogromne wra....enie. Gdy poszłam do szkoły, okazało się, że ksią...ka “Dzieci z
Bullerbyn” będzie moją lekt....rą, więc bardzo się ….cieszyłam. Chocia.... znałam j...ż treść tej
ksią....ki, postanowiłam p....eczytać ją jeszcze raz. Myślę, że czytając tę ksią...kę wiele się
dowiedziałam i na....czyłam. Ka....de dziecko powinno ją p....eczytać.
[https://youngface.tv/moja-ulubiona-ksiazka-z-dziecinstwa/ ]
Prawda czy fałsz?
Książka „Dzieci z Bullerbyn” była podarunkiem od mamy.
Utwór Astrid Lindgren nie był lekturą.
Autorka wypowiedzi przeczytała „Dzieci z Bullerbyn” ponownie.
6. Opowiedz o swojej ulubionej książce. Wykorzystaj słownictwo poznane na ostatnich
lekcjach, pamiętaj o:
- podaniu autora i tytułu; czy książka jest twoją własnością? Jak ją zdobyłeś?
- jaka jest tematyka dzieła? Jakie zdarzenie związane w utworem zapamiętałeś?
- czy książka oddziałała na twoje zainteresowania, życie?
7. Zadanie domowe. Sporządź notatkę (10 zdań) o swojej ulubionej książce,
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Co lubiła czytać w dzieciństwie Agnieszka Holland? „Król Maciuś I” Janusza Korczaka
Jakie książki wspominał Jan Hartman? Alfred Szklarski, seria książek o Tomku
Co znaczy frazeologizm „czytać od deski do deski”? Czytać uważnie, dokładnie
Jakie książki wymienia Jerzy Bralczyk? „Kubuś Puchatek”, „Alicja w krainie czarów”,
„Muminki”
Jak nazywa się polski autor wspomniany przez Bralczyka? Stefan Themerson („Pan Tom buduje
dom”)
Astrid Lindgren, “Dzieci z Bullerbyn”. Książkę zakupiła mi mama. Miała być ona rozwiązaniem
na zimowe, długie wieczory. Mama starała się znaleźć czas każdego wieczoru, aby przeczytać
mi chociaż parę stron, jak się okazało, tej ciekawej książki. Została w niej przedstawiona historia
grupki przyjaciół, którzy każdego dnia przeżywali niezapomniane przygody. Od samego
początku byłam zafascynowana tą książką, wywarła ona na mnie ogromne wrażenie. Gdy
poszłam do szkoły, okazało się, że książka “Dzieci z Bullerbyn” będzie moją lekturą, więc
bardzo się ucieszyłam. Chociaż znałam już treść tej książki, postanowiłam przeczytać ją jeszcze
raz. Myślę, że czytając tę książkę wiele się dowiedziałam i nauczyłam. Każde dziecko powinno
ją przeczytać.
Książka „Dzieci z Bullerbyn” była podarunkiem od mamy
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Autorka wypowiedzi przeczytała „Dzieci z Bullerbyn” ponownie
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