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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa IV

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Co to jest rodzina wyrazów?

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Realizacja podstawy programowej nauczania ogólnego z przedmiotu język polski.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zobrazowanie terminu "rodzina wyrazów", który jest dla uczniów abstrakcyjny. Uatrakcyjnienie lekcji i 
ułatwienie uczniom zapamiętania ważnych informacji. Ciekawy sposób na utrwalenie wiadomości z 
lekcji.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń wie czym jest rodzina wyrazów i stosuje tę wiedzę do popranego zapisu wypowiedzi.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. uczeń rozumie pojęcie rodzina wyrazów
2. uczeń potrafi tworzyć rodziny wyrazów
3. wykorzystuje wiedzę o rodzinie wyrazów, by poprawnie pisać pod względem ortograficznym.

9. Metody i formy pracy

Metody pracy:
Pokaz z objaśnieniem, burza mózgów.

formy pracy:
Praca zespołowa, praca indywidualna.

10. Środki dydaktyczne

Laptop, tablica magnetyczna, projektor, smartfony/ tablety/laptopy, film na youtube, Zintegrowana 
Platforma Edukacyjna.

11. Wymagania w zakresie technologii

Laptop, tóry znajduje się w klasie i jest połączony z projektorem a obraz wyświetlany jest na tablicy 
magnetycznej. Uczniowie korzystaą ze smartfonów lub tabletów szkolnych. W razie trudności mogą 
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pracowac w małych grupach przy laptopach.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji. (5min)

Aktywność nr 1

Temat:

Przepis na wyraz

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Nauczyciel wyświetla przygotowaną prezentację
https://www.canva.com/design/DAE4bvPC7hc/Ij-
NUi1ShzFHRyQ5UaCAYQ/view?utm_content=DAE4bvPC7hc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Ucniowie czytają i omawiają ją wspolnie z nauczycielem.

Aktywność nr 2

Temat

Rodzina

Czas trwania

10 min.

Opis aktywności

Nauczyciel pyta uczniów:
Od czego zaczynamu gotowanie zupy?
W jaki sposób powstają różne zupy?
Kto to jest rodzina?
Uczniowie podają pomysły w formie burzy mózgów. Nauczyciel uporządkouje wypowiedzi uczniów, 
zaznaczając, że każda zupa powstaje na bazie, którą jest rosół. Dodatki sprawiają, że powstają różne 
zupy, ale mają wspólną cząstkę- rosół. Podobnie każda rodzina ma wspólne DNA, czyli geny, które 
sprawiają, że jesteśmy do siebie podobni, ale też róznimy się pod pewnymi względami.

Aktywność nr 3

https://www.canva.com/design/DAE4bvPC7hc/Ij-NUi1ShzFHRyQ5UaCAYQ/view?utm_content=DAE4bvPC7hc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE4bvPC7hc/Ij-NUi1ShzFHRyQ5UaCAYQ/view?utm_content=DAE4bvPC7hc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Temat

Rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne.

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

Nauczyciel mówi, że wyrazy z tą samą cząstką znaczeniową tworzą rodziny wyrazów. Wyrazy, które 
należą do tej samej rodziny to wyrazy pokrewne. Uczniowie zapisują wniosek do zeszytów.
Aby lepiej zrozumieć oglądają filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs&t=19s

Tworzą rodziny wyrazów od wyrazów:
serce, kubek oraz jeden wymyslają sami. Wybrani uczniowie czytają swoje prace.

Aktywność nr 4

Temat

Tworzymy rodziny wyrazów

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie odpowiadają na apytania utworzone w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/52798000

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/18850000

Podsumowanie lekcji

Lekcja dotyczyła rodziny wyrazów i wyrazów pokrewnych. Rodzina wyrazów, to wyrazy, które tworzymy 
na "bazie" pewnego wyrazu dodając do niego pewne "dodatki" ( przedrostki i przyrostki). Wtedy 
powstaje wyraz pokrewny. Te wszystkie utworzone wyrazy tworzą rodzinę wyrazów, są wyrazami 
pokrewnymi. (5 min.)

13. Sposób ewaluacji zajęć

Podaj przykład rodziny wyrazów.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs&t=19s
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/52798000
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/18850000
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Uczniowie mogą korzystać z laptopów szkolnych i pracować w 2-3 osobowych zespołach, gdyby  był 
kłopot ze smartfonami lub tabletami.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna


