Cykl lekcji skorelowanych – język polski, godzina wychowawcza
( zajęcia prowadzone on-line poprzez aplikację Teams)

Prowadzący: mgr Katarzyna Cyba – Lisowska

klasa 5c

Temat: Na dobry początek nowego roku. 😊 ( 2h)

Zapamiętaj pisownię 😉
Nowy Rok – dzień 1 stycznia
nowy rok – cały rok kalendarzowy

Cele:
*uczeń zna wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania; wie gdzie znaleźć dokumenty
regulujące pracę szkoły
*uczeń potrafi pracować w grupie,
*uczeń potrafi odszukać niezbędne informacje, korzystając z Internetu;
*uczeń podsumowuje swoją pracę w pierwszym półroczu;
*uczeń zna formę graficzną i kompozycję listu - pisze list do wychowawczyni;
*uczeń potrafi obiektywnie ocenić siebie i swoje działania;
*uczeń wystawia sobie ocenę i uzasadnia ją;
*uczeń potrafi uzasadnić swoje zdanie;
*uczeń potrafi zachować prawidłowąformę graficzną w zapisie listu, utrwala zasady pisowni
zwrotów grzecznościowych;

Metody pracy:
* pogadanka/ wykład;
*burza mózgów;
*prezentacja multimedialna;
* praca w grupach;
*dyskusja.

Środki dydaktyczne:
* dokumenty szkolne – ocena zachowania;
*prezentacje multimedialne; Wordwall; Genially
*formularz Google – samoocena i ocena koleżeńska

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności; luźna rozmowa na temat czasu
wolnego, świąt, ferii.
2. Czas na indywidualne wypowiedzi, według wylosowanych pytań Walizki uczuć na
Wordwall:
https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-wychowawcza/walizka-naszychuczu%C4%87

3. Zapoznanie z tematem lekcji, celami.
4. Przypomnienie zasad oceniania zachowania w czasie nauczania zdalnego
( informacja, gdzie można zapoznać się z interesującymi nas dokumentami – Statut szkolna strona internetowa – zakładka dokumenty) – wyświetlenie dokumentu i
omówienie.
5. Instrukcja do pracy w grupach – zadaniem każdej będzie opracowanie przydzielonego
obszaru przez każdą z grup.
6. Podział uczniów na grupy (pokoje), według liczby obszarów oceniania
7. 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem
społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy
ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6) godne,
kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym
osobom.
8. Wspólne przedstawienie opracowanych zagadnień. Sprawdzenie stopnia rozumienia
konkretnych obszarów.
9. Przypomnienie zasad pisania listu, prośba o zredagowanie listu, którego celem będzie
poznanie opinii uczniów o lekcjach języka polskiego oraz podsumowanie własnych
osiągnięć uczniów.
Zapraszam Cię dziś do pisania listu. Bardzo cenię Twoje zdanie i chciałabym poznać Twoją
opinię o naszych lekcjach języka polskiego. Chcę również poznać podsumowanie Twoich
własnych osiągnieć. Jak zawsze bardzo Cię proszę o szczerość, bo dzięki niej możemy jeszcze
lepiej zaplanować nasze kolejne zadania i zadbać o atmosferę podczas lekcji. Potraktuj to
jako ważne ćwiczenie umiejętności różnych.
Pamiętaj o wszystkich elementach listu i jego układzie graficznym. Wybierz sposób pisania może być napisany ręcznie (wtedy pamiętaj o kaligraficznym piśmie i zdjęciu dobrej jakości)
lub w formie elektronicznej.
List wyślij mi przez Teamsy, na czacie prywatnym ( w czacie wyszukaj moje imię i nazwisko,
kiedy je znajdziesz, rozpocznij rozmowę wysyłając list/ załącznik; pamiętaj o netykiecie
😉😊)
WE WSTĘPIE przedstaw cel pisania listu - dlaczego go piszesz? O czym on będzie? Co w nim
opiszesz? Podpowiedź – popatrz na zaznaczone kolorem fioletowym cele u samej góry
strony.
W ROZWINIĘCIU oceń swoje działania, które podjęłaś/podjąłeś od września do dziś.
Przygotowałam dla Ciebie szczegółowe zagadnienia - wypowiedz się na temat każdego z
nich. Pamiętaj o uzasadnianiu swojego zdania i akapitach.
1. Wszystkie zadanie wykonuję na bieżąco - zgodnie z ustalonymi terminami. zastanów się jak to było w Twoim przypadku. Przejrzyj zapiski na Teamsach oraz w
zeszycie.
2.Przeczytałam/-em wszystkie lektury obowiązkowe, które omawialiśmy podczas lekcji.
Zajrzyj na pierwszą stronę zeszytu i przypomnij sobie, które z nich omawialiśmy podczas
lekcji. Opisz w 2-3 zdaniach swoje wrażenia - jak się je czytało i dlaczego? Którą pamiętasz

najlepiej i dlaczego? Jeśli którejś z nich nie przeczytałaś/przeczytałeś to napisz dlaczego i w
jaki sposób zamierzasz uzupełnić braki.
3.Mam uzupełnione wszystkie notatki z lekcji.
4.Uzupełniam notatki z lekcji, gdy jestem nieobecna/nieobecny.
5.Czy systematycznie uczestniczysz w lekcjach języka polskiego online? Jeśli nie, to napisz
mi dlaczego. Spróbujemy znaleźć rozwiązanie. Czy uczestniczysz w nich naprawdę, czy
jesteś tylko zalogowany/zalogowana, a zajmujesz się zupełnie innymi sprawami.
7.Co się Tobie podoba na lekcjach języka polskiego i dlaczego? A co się nie podoba i
dlaczego? Podaj konkretne przykłady, żebyśmy mogli udoskonalić naszą pracę online.
8.Czego oczekujesz ode mnie w nowym semestrze? Jakie masz pomysły i propozycje?
Może chcesz coś zmienić? Śmiało podziel się swoimi przemyśleniami.
9.Przeczytaj sobie to, co napisałaś/napisałeś od początku, obejrzyj swój zeszyt i notatki na
Teamsach. Pomyśl nad tym, jak przebiegała Twoja praca i jaką wystawiasz sobie cyferkę.
KONIECZNIE DOPISZ DLACZEGO, TWOIM ZDANIEM, NA TAKĄ OCENĘ ZASŁUGUJESZ.
W ZAKOŃCZENIU napisz coś, czym chcesz się podzielić w nowym, 2021 roku. Żeby było
łatwiej podsyłam Ci link do walizki naszych uczuć, tej z początku lekcji . Wybierz sobie np.
jedną lub kilka kart i dokończ odpowiedzi.
https://wordwall.net/pl/resource/9405910/godzina-wychowawcza/walizka-naszych-uczuć
Walizka naszych uczuć
Wordwall:
Najbardziej marzę o..., Mam nadzieję, że rok 2021..., Brakuje mi..., Największą radość
podczas czasu wolnego sprawiło mi..., W roku 2021 spróbuję..., Podczas czasu wolnego ja i
moja rodzina..., Chciał(a)bym, aby..., Te święta były dla mnie..., W nowym roku ja i moi
przyjaciele..., Chciał(a)bym, aby lekcje w tym roku..., W 2020

Na Twój list czekam do czwartku - 21 stycznia. Masz dużo czasu, dobrze go wykorzystaj.

10. Przesłanie linku do formularza Google z oceną koleżeńską i samooceną.

Temat: Zachowanie, samoocena i to co dla nas jest ważne… (1h)
Cele jw.
Przebieg zajęć:
1. Ogólne omówienie ocen zachowania, wnioski, spostrzeżenia.
2. Refleksja związana z ilustracją wstępną.
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU (NIE) BYLE JAKIEGO...

3. Zwrócenie uwagi na to, co istotne w życiu. Rozmowa kierowana o sobie, o emocjach i
planach.
https://view.genial.ly/5fff6acf9450fe0cfab7c074/interactive-content-walizka-uczuc?
fbclid=IwAR0_1Kl5ccXIaMuMBidSDOsu-3A4OluP9HVeViBM0JDd9BZArouk378avvw)


Na wypadek problemów technicznych z Internetem poniżej uproszczona instrukcja
zadań na podstawie Genially



Z podanych uczuć proszę wybrać 5 – 10, które kojarzą się wam z minionym rokiem,
proszę spakujcie je do walizki.



Proszę teraz, abyście zamknęli walizkę…



I teraz najważniejsze – decyzja, co robimy z tymi uczuciami. Zabieramy je w rok 2021
czy zostawiamy za sobą w roku 2020????



Metafora podróży jest świetna na nowy rok - w rzeczywistości, jakiej przyszło nam
egzystować - jest przygodą, wyzwaniem, podróżą w nieznane. Wszyscy jedziemy tym
samym pociągiem i musimy się spakować. Dobrze byłoby wybrać sobie walizkę.



Burza mózgów - zastanawiamy się nad rozmiarem bagażu, kolorem walizki czy
plecaka, a może zwykłej torby podróżnej???

2021



wizualizujemy tę podróż.



Następnie zastanawiamy się, co spakujemy do swojej walizki, którą zabierzemy w
podróż

 Jakie emocje mają Ci towarzyszyć podczas tego wyjazdu? Wyraź je za pomocą
kolorów i uzasadnij, dlaczego je wybrałeś/ałaś?
 Który z bohaterów literackich, filmowych, serialowych, komiksowych powinien Ci
towarzyszyć w podróży, a którego za żadne skarby nie zabrałbyś ze sobą? Uzasadnij.
 Jaki jest cel Twojej podróży? Który zakątek świata go odzwierciedla?

4. Podsumowanie – zależnie od wypowiedzi uczniów. Najlepiej przypomnieć, że
uczucia są bardzo ważne, że będą nam towarzyszyły zawsze, w całym życiu i że
niekiedy te uczucia mogą się komuś nie podobać, ale mamy prawo do tego by
czasem czuć złość, znudzenie czy zniechęcenie. Nie powinno się jednak
zapominać, że to od nas zależy co dalej zrobimy ze swoimi uczuciami. Czy będą
nas budować, motywować do działania, czy też zablokują… Mamy moc sprawczą
decydowania!

*Lekcje przeprowadzone z inspiracji oraz z wykorzystaniem materiałów pani
Magdaleny Krajewskiej, Anny Konarzewskiej oraz pana Dariusza
Martynowicza.
Źródła materiałów i grafik:
Prezentacja Genially: https://view.genial.ly/5fff6acf9450fe0cfab7c074/interactive-contentwalizka-uczuc
http://bycnauczycielem.blogspot.com/2021/01/w-podrozy.html
Zdjęcie kolorowych walizek https://1.bp.blogspot.com/-kZJJSMbAPaE/YARNYNj1vOI/AAAAAAAACoo/rs9yYmXCVLkXiaZh
qhuEQJMlOoRtHuyZQCLcBGAsYHQ/s960/torba.jpg
Avatar przy wykorzystaniu aplikacji Bitmoji

