
Konspekt lekcji w klasie IV 

 

Temat lekcji:  W świecie baśni – Henryk Sienkiewicz „ Bajka” 

Cele lekcji: 

Uczeo: 

 Czyta ze zrozumieniem –  ( treści nauczania w podstawie programowej  ) I/1.1, 1.2 

 Odszukuje informacje w tekście – I/1.7 

 Opowiada i analizuje treśd  utworu „ Bajka – I/1.6  1.7 

 Proponuje inny tytuł baśni 

 Posługuje się różnymi źródłami wiedzy – I/2 

 Wyjaśnia  czym się charakteryzuje baśo – I/1.5  II/2.11 

 Podaje tytuły i autorów wybranych baśni – II/2.11 

 Tworzy reklamę baśni – III/1.5  III/1.1 

 Prezentuje reklamę baśni -  III/1.4 

 Wyraża swoje zdanie na temat wartości ponadczasowych ważnych w życiu człowieka: 

 dobrod serca/ dobry człowiek   w zestawieniu z wartościami przemijającymi:   piękno, uroda 

człowieka – II/  1.2  2.1,2,3,  II/ 4 

 Dba o kulturę i estetykę języka podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej – II/2.7,1,5 

 Wykazuje się samodzielnością, pomysłowością i kreatywnością podczas tworzenia reklamy – 

III/1.1 

 Aktywnie pracuje w czasie lekcji i w zespole – III/1.1 

Cel wychowawczy: 

 Ukazanie ponadczasowej roli pięknych wartości jaką jest dobro serca  

 Metody: 

Rozmowa kierowana, praca z tekstem, metody aktywizujące  - reklama  

Formy pracy: 

Indywidualna, w małych zespołach 

Środki dydaktyczne 

Podręcznik do klasy  IV, Karta pracy, przykładowe reklamy  

Przebieg lekcji 

a. Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne:  powitanie, sprawdzenie obecności, kontrola ilościowa zadania 

domowego i jakościowa  

2. Podanie tematu i celu lekcji: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3. Uczniowie zastanawiają się , która z dotychczas poznanych baśni jest  ich zdaniem 

najciekawsza. Osoby chętne wypowiadają się na temat ulubionych baśni i uzasadniają ich 

wybór. 

 

b. Faza realizacyjna: 

1. Nauczyciel poleca uczniom cichą lekturę utworu „ Bajka” s. 128 

2. Pozapoznaniu się z tekstem uczniowie próbują określid :  czas, miejsce opisanych 

wydarzeo oraz wymieniają postacie występujące w tekście  

Czas - ………………………………………….. 

Miejsce:……………………………………….. 

Postacie:………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Na polecenie nauczyciel uczniowie wykonują  dw. 2,3,4  

Zatrzymują się na dyskusji – dobrod serca , dobry człowiek, pomoc innym, udział w 

akcjach charytatywnych, pomoc niepełnosprawnym 

Czy w dzisiejszym czasie łatwo byd dobrym , uczciwym człowiekiem – dlaczego? 

Co przemija , a co pozostaje? 

Dlaczego wróżka podarowała księżniczce  dobrod? 

Dw. 5  

Uczniowie proponują inny tytuł baśni – zapisują na tablicy swoje propozycje 

4. Uczniowie otrzymują karty pracy i wykonują dwa zadania w 2- osobowych grupach 

Sprawdzamy dwiczenia. 

5. Praca nad reklamą baśni 

a. Co to jest reklama, gdzie można się z nią spotkad, w jakim celu jest tworzona? 

b. Co można byłoby mied/ kupid przy pomocy  baśni „ Bajka”? ( urodę, czar piękności, 

piękne oczy, bogactwo, piękną  postad, złoto oraz dobrod) 

        c.     Próby stworzenia reklamy baśni lub produktów poprawiających urodę, eliksirów 

młodości itd…. 

Hasło reklamowe, tekst reklamowy ze słownictwem,   rysunek 

Najciekawsza baśo na świecie – BAJKA 
Chcesz byd piękny i młody, szukaj poprawy swej urody!  Skorzystaj z pomocy mądrych 
wróżek, a nie pożałujesz! Przewidziane gratisy. 
 
Dobrod  - to jedyny niewyczerpany skarb! 
Uroda i piękno przeminie, a dobro wiecznie trwa i jest jak źródło, z którego  im więcej 
czerpiesz – tym  więcej  go napłynie!  Skorzystaj z rad mądrej  królowej! 
 

Dobro jest niezniszczalne, im więcej przekazujesz – tym bardziej się mnoży! 

Bądź dobrym i miłym człowiekiem! Tylko to może cię uszczęśliwid. Skorzystaj z rad mądrej  

królowej! 

 

Polecamy cudowny lek na poprawę twej urody!  - LEKSTAR!  Możesz go nabyd tylko u Wróżek 

z BAJKI za jedyne 99,99 zł! Taka okazja się nie powtórzy! Zakup już teraz ! 

 

Praca uczniów grupach 2- osobowych 

 

 



c. Faza podsumowująca 

1. Powtórzenie krótkie  o czym była lekcja? 

2. Co uczeo powinien zabrad do życia z tej lekcji , co autor chciał przekazad uczniom? 

Przypomnienie wartości ponadczasowych 

3. Wyróżnienie aktywnych uczniów 

4. Zadanie domowe:   

Dokoocz reklamę baśni czy  produktu upiększającego człowieka. 

Zredaguj ją  poprawnie , zapisz  starannie, wykonaj rysunek. 

 

Opracowała: mgr Barbara Kozioł 

25.03.2015 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał.1       Przykładowe reklamy 
 

 Najciekawsza baśń na świecie –„ 

BAJKA”! 

Chcesz być piękny i młody, szukaj 

poprawy swej urody!  Skorzystaj z 

pomocy mądrych wróżek, a nie 

pożałujesz! Przy  zakupie  Przewidziane 

gratisy. 

 

 Dobroć  - to jedyny niewyczerpany 

skarb! 

Uroda i piękno przeminie, a dobro 

wiecznie trwa i jest jak źródło, z którego  

im więcej czerpiesz – tym  więcej  go 

napłynie!  Skorzystaj z rad mądrej  

królowej! 

 

 Dobro jest niezniszczalne, im więcej 

przekazujesz – tym bardziej się 

mnoży! 



Bądź dobrym i miłym człowiekiem! 

Tylko to może cię uszczęśliwić. 

Skorzystaj z rad mądrej  królowej! 

 

 Polecamy cudowny lek na poprawę 

twej urody!  - LEKSTAR!  Możesz go 

nabyć tylko u Wróżek z BAJKI za 

jedyne 99,99 zł! Taka okazja się nie 

powtórzy! Zakup już teraz ! 

 

 

 

 
 


