Plan-konspekt lekcji w 9-ej klasie

Lekcja: 24

Data: 07.12.2017

Temat. Kościelne święta w Polsce. Andrzejki. Zdania złożone podrzędnie.
Тема. Релігійні свята у Польщі. Анджейкі. Складнопідрядне речення.
Imię lekcji. Andrzeju, Andrzeju, nasz dobrodzieju, dobrą wróżbę daj!
Цілі:
 практична:

сприяти

розвитку

умінь

учнів

використовувати

складнопідрядні речення в усному та писемному мовленні;
 освітня: поглибити знання учнів про культурні особливості та традиції
святкування релігійних дат на прикладі Анджейок.
 розвиваюча: сприяти розвитку творчих здібностей та креативного
мислення.
 виховна: виховувати ціннісне ставлення до традицій та звичаїв країнисусіда, мова якої вивчається.
Typ lekcji: lekcja operacyjna.
Metody pracy: metoda projektów, metoda pogadanki, «mikrofon».
Formy pracy: grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: listeczki z częściami przysłowia, multimedialny projektor,
kalendarz ze świętami w Polsce na listopad 2017 r., multimedialna prezentacja.

Przebieg lekcji
I.

Część organizacyjna.

1. Powitanie.
– Dzień dobry, uczniowie! (– Dzień dobry!).
– Jak humor? (– Świętny!).
– To jest bardzo dobrze, bo dziś mamy niezwykłu lekcju, a prawie Andrzejkowe
wróżby! Co to jest – będziemy myśleć!

2. Wprowadzenie w tematykę zajęcia.
– Jaka dzisiaj data? (– Dwudziesty dziewiąty listopada).
– Czy mamy dziś jakieś święto na Ukrainie? (– Nie, nic nie mamy).
– A w Polsce? (– Polacy dziś obchodzą Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w
nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. W tym roku 29 listopada).
– Proszę dyżurnego zaznaczyć to w naszym klasowym kalendarzu ze świętami na
listopad 2017 r. w Polsce. (Dyżurny poznacza datę kołem).
– A czy znacie przysłowia i powiedzenia związane z imieniem Andrzej? Teraz to
sprawdzimy!
Zadanie (gimnastyka fonetyczna + mówieniowa). Uczniowie każdego zespołu
(dziewczyny i chłopaki) otrzymują wyrazy, z jakich trzeba ułożyć przysłówia o
Adrzejkach. Potem kolejno czytają ich i tłumaczą. Odpowiedzi:
 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu
leży.
 Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy.
 Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście
 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego
Narodzenia będzie sroga zima.
 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.
– Jak dużo! A teraz spójrzcie przez okno i powiedzcie o tym, jakie przysłówia i
powiedzenia mogą spełnić się. (Przykład: dzisiaj mamy śnieg, a to znaczy, ze może nie być
urodzaju zboży).

3. Sprawdzanie wykonania pracy domowej.
– W przeszłym tygodniu podzieliliście na dwa zespóły i otrzymaliście zadanie –
przygotować projekt, który nazywa się Andrzejkowe spotkanie. Zespól chłopaków
przygotował ogólnę informację o Andrzejkach, a zespół dziewczyn – o pomysłach na

Andrzejkowe wróżby. I teraz zaprezentują swoją wspólną pracę jako multimedialnu
prezentacju, a inni uczniowie które nie brały udział, będą prawdziwymi krytykami.
– Tak zacznijmy!

II.

Część podstawowa.

1. Przedstawienie projektu (uczniowie prezentują swoje napracowania).
2. Odpowiedzi na pytania krytyków. Przykład pytań:
 Dlaczego Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw?
 Jaką charakter miała Andrzejkowa zabawa dawniej?

III.

Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej.
1. Podsumowanie. Metoda "Mikrofon". – Czy spodobała się ta lekcja?
Dlaczego?
2. Zadanie domowe (na wybór).
 Ułożyć «Andrzejkowy poradnik dla dziewczyn».
 Przygotować scenariusz święta «Andrzejkowe wróżby».

3. Ocenienie pracy na lekcji.
4. Pożegnanie. – Do widzenia! Powodzenia na innych lekcjach!

Додаток до уроку 1
Календар зі святами (Kalendarz ze świętami na listopad 2017 r)

