Konspekt zajęć z języka polskiego
Klasa VIII
Przedmiot- język polski
Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej
w Katowicach
Czas trwania – 30 min. + 15 min. praca indywidualna

I. Temat: List motywacyjny – ważna użytkowa forma wypowiedzi
II. Cele
Wiadomości
Uczeń:
- wie, jak prawidłowo napisać list motywacyjny;
- zna schemat rozmieszczenia wszystkich danych w liście motywacyjnym;
- zna słownictwo, które można wykorzystać w liście motywacyjnym;
- pamięta o podkreśleniu w liście motywacyjnym tych cech i doświadczenia, które odnoszą się do
stanowiska o które się ubiega;

Umiejętności
Uczeń:
- potrafi rozpoznać formę wypowiedzi jaką jest list motywacyjny;
- potrafi zredagować list motywacyjny zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- wykorzystuje w tekście listu motywacyjnego odpowiednie słownictwo;
- wskazuje w liście motywacyjnym cechy charakteru pożądane na danym stanowisku;
- potrafi wykorzystać tekst lektury obowiązkowej w tworzeniu tekstu własnego;

Postawy
Uczeń
- rozumie celowość pisania listu motywacyjnego - tworzenie pożądanego wizerunku samego siebie;

III Metody:
- podające - wykład nauczyciela zilustrowany prezentacją;
- aktywizujące - ćwiczenia i gry dydaktyczne wykonywane przez uczniów
- eksponujące – pokaz.

IV Formy pracy
- indywidualna praca z tekstem;
- z całym zespołem klasowym

V Środki dydaktyczne:
- Podręcznik: A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska – Kleban, A. Suchowierska, Między nami. Język polski 8 , wyd.
trzecie, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2020.
- Podręcznik: Joanna Kościerzyńska, Praca zbiorowa, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska,
Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska, Nowe słowa na start! 8, Nowa Era, Warszawa 2021
- Prezentacja w programie Genially
https://view.genial.ly/5fa038ed46ac520d14f8bd98/presentation-list-motywacyjny
- ćwiczenie interaktywne https://learningapps.org/view20722925

VI Tok lekcji
Wprowadzenie
1. Rozmowa z uczniami na temat znaczenia słowa „motywacja”
2. Zapisanie tematu lekcji;
3. Udostępnienie uczniom prezentacji, w której na kolejnych slajdach zamieszczone zostały wszystkie informacje
oraz zadania do wykonania;
https://view.genial.ly/5fa038ed46ac520d14f8bd98/presentation-list-motywacyjny

Rozwinięcie
4. Odczytanie przykładowego listu motywacyjnego z podręcznika „Między nami 8” (slajd nr 3)

5. Wyodrębnienie i nazwanie poszczególnych elementów listu motywacyjnego (slajd nr 4)

6. Omówienie rozmieszczenia poszczególnych elementów listu motywacyjnego; (slajdy nr 5 i 6)

7. Wykonanie i zapisanie w zeszytach ćwiczenia polegającego na rozmieszczeniu w szablonie elementów listu
motywacyjnego; (slajd nr 7)

8. Omówienie i wypisanie słownictwa, które można wykorzystać w treści listu motywacyjnego; (slajd 8)

9. Wykonanie ćwiczenia interaktywnego związanego z cechami charakteru ułatwiającymi zdobycie pracy, ćwiczenie
dostępne pod linkiem: https://learningapps.org/view20722925; (slajd 9)

Podsumowanie
10. Uzupełnianie tekstu listu motywacyjnego na określony w ćwiczeniu temat, praca indywidualna uczniów
(slajd nr 10)

11. Praca domowa - redagowanie tekstu własnego na wybrany temat (slajd nr 11)
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