Scenariusz lekcji języka polskiego
dla klasy V szkoły podstawowej.
Opracowanie: Anna Chmielecka
Cel główny:
• Sprawdzenie znajomości lektury
pt. „ W pustyni i w puszczy „
Cele operacyjne:
Po zakończonej lekcji uczeń powinien:
• Umieć wyliczyć głównych bohaterów
• Znać główny wątek powieści
• Znać trasę wędrówki Stasia i Nel
Metody:
• Praca w grupach z tekstem powieści
• Konkurs
Środki dydaktyczne:
Flamastry, arkusze szarego papieru, arkusze formatu A 3

Przebieg lekcji:
1. Działania organizacyjne
2. Wstęp: zapoznanie uczniów z celem lekcji
(informacja o konkursie)

3. Podział klasy na 4 grupy
4. Praca w grupach: (grupy wykonują zadania
konkursowe, otrzymują za ich wykonanie punkty)
Zadanie 1:
• Ułożyć krzyżówkę na podstawie faktów z powieści
„W pustyni i w puszczy„
(5 haseł, praca z tekstem lektury)
• Narysować krzyżówkę, ułożyć pytania do haseł,
rozwiązać krzyżówkę (rozwiązaną krzyżówkę
zamieścić wraz z pytaniami do haseł na arkuszu
szarego papieru) i wywiesić na tablicy.
Wygrywa ta grupa, która najszybciej upora się z tym
zadaniem.
Wygrani otrzymują 5 punktów, a pozostałe grupy,
zależnie od kolejności wykonania odpowiednio:
4, 3, 2 punkty.

Zadanie 2.

• Każda grupa otrzymuje 5 pytań zapisanych na kartce.
• Zadanie polega na tym, że każda grupa musi jak
najszybciej zapisać na kartce A 3 poprawne
odpowiedzi i wywiesić na tablicy. Wygrywa grupa,
która najszybciej wykona to zadanie i otrzymuje za
każdą poprawną odpowiedź 1 punkt, maksymalnie 5
punktów.

5. Podsumowanie i ocena:
• Członkowie grupy, która zbierze 10 - 9 punktów,
otrzymują ocenę celującą, MIEJSCE I
• Pozostałe grupy odpowiednio:
8 -7 otrzymują ocenę bardzo dobrą, MIEJSCE II
6 - 5 otrzymują ocenę dobrą, MIEJSCE III
4 - 3 otrzymują ocenę dostateczną, MIEJSCE IV

2 - 1 otrzymują ocenę dopuszczającą, MIEJSCE V

Opracowanie:
Anna Chmielecka
Ełk, 22.04.2002r.

Zestawy pytań do zadania 2:

Zestaw I:
1. Jakie miał nazwisko główny bohater - Staś ?
2. Kim był Mahdi ?
3. Jaki zawód wykonywał ojciec Stasia?
4. Ile lat miała Nel ?
5. Gdzie mieszkała Nel wraz ze swoim ojcem?

Zestaw II:
1. Jakie nazwisko miała Nel ?
2. Jakiej narodowości była matka Stasia?
3. Kim była Fatma?
4. Kto przygotował porwanie Stasia i Nel?
5. Jak nazywał się pies Nel?

Zestaw III:
1. Podaj imiona dwóch czarnoskórych opiekunów
Stasia i Nel.
2. Na jaką chorobę zachorowała Nel?
3. Jak nazywał się słoń, który podróżował z dziećmi?
4. Jak Staś nazwał baobab, w którym dzieci
zamieszkały?
5. W jakim afrykańskim państwie wybuchło powstanie,
w czasie, gdy rozgrywa się akcja powieści?

Zestaw IV:
1. Kto dał Stasiowi chininę?
2. Co najbardziej lubił robić Staś?
3. Jakiej narodowości była Nel?
4. Czego żądał Mahdi od Stasia?
5. W jakim celu porwano Stasia i Nel?

Opracowanie: Anna Chmielecka

