Blok tematyczny: Ja, moja rodzina і przyjaciele
Temat dnia: Udane życie rodzinne.
Cele lekcji: ćwiczenia w rozumieniu czytanego tekstu, gromadzenie słownictwa
związanego z tematem, układanie pytań do tekstu, ćwiczenia słownikowe,
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, załącznik 8.5, słownik j. polskiego, słownik
frazeologiczny
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Pozostajemy w kręgu tematyki związanej z rodziną.
Jaka może być rodzina?
rodzina - własna, bliska, bliższa, najbliższa, mała, duża, liczna, wielodzietna, zgodna,
wielopokoleniowa, matriarchalna, patriarchalna, szczęśliwa, dobra, wspierająca,
kochająca, toksyczna, rozbita, daleka, dalsza, królewska,
Posłuchajcie teraz tekstu (załącznik 8.5), który zawiera wskazówki, jak zbudować dobre
relacje w rodzinie. (Nauczyciel czyta tekst dwukrotnie i pomaga zrozumieć sens całości
w kontekście, objaśniając treść)
Następnie nauczyciel rozdaje uczniom tekst, do którego oni mają ułożyć pytania otwarte
(czyli zaczynające się słowami: jaki/e/a, dlaczego, który, gdzie , jak, czym itd.)
Ułatwieniem może być praca w 2 - 3 osobowych grupach, które korzystają z pomocy
nauczyciela.
Przykładowe pytania:
1. Co jest tematem tekstu?
2. Ile wskazówek zostało sformułowanych w tekście?
3. Jaki rodzinny rytuał został opisany w pierwszym punkcie?
4. Na czym polega wzajemne dawanie w szczęśliwej rodzinie?
5. Czym dzielą się członkowie szczęśliwych rodzin?
6. Co to znaczy "dać komuś przestrzeń"?
7. Z czego wynika akceptacja w rodzinie?
8. Jaka powinna być komunikacja w rodzinie?
9. Dlaczego w rodzinie nie powinno się zamiatać kłopotów pod dywan?
10. Jak osiąga się szczęście w rodzinie?
Kolejnym zadaniem może być układanie odpowiedzi na pytania ułożone w innej grupie.
Uczniowie korzystają z tekstu, ale nie przepisują jego fragmentów, tylko parafrazują je.
Warto zgromadzić również związki wyrazowe ze słowem rodzina:
1. Głowa rodziny - osoba utrzymująca rodzinę
2. Zakała rodziny - osoba przynosząca wstyd
3. Członek rodziny - osoba na leżąca do rodziny
4. Na łonie rodziny - w otoczeniu rodziny
5. W gronie rodziny - wśród krewnych
6. Rodzina po kądzieli/mieczu - ze strony matki/ ojca
7. Wejść w rodzinę - stać się członkiem rodziny (np. przez małżeństwo)
8. Założyć/ zakładać rodzinę - wziąć ślub
9. Zdarza się w najlepszej rodzinie - stwierdzenie bagatelizujące negatywne zdarzenie
10. Ognisko rodzinne - dom

11.Gniazdo rodzinne - dom
12. Ktoś z dobrej rodziny - ktoś mający dobre pochodzenie
13. Rodzinne progi - dom
14. Wszystko zostanie w rodzinie - zostanie dochowana tajemnica, coś nie wyjdzie
poza krąg rodzinny
15. Rodzina patchworkowa - rodzina powstała po powtórnym założeniu rodziny przez
osoby rozwiedzione lub owdowiałe
16. Z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu - na rodzinie nie można polegać
Przysłowia: Co w rodzinie, to nie zginie.
Gdy rodzina żyje w zgodzie, to jej bieda nie dobodzie.
Zadanie domowe
Ułóż 5 zdań z poznanymi związkami wyrazowymi.

