
1

Autor/autorka

Anna Chodacka

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa V

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Siedem przypadków rzeczownika.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Podany temat znajduje się w podstawie programowej (rozwijanie wiedzy o elementach składowych 
wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się) oraz 
dotyczy realizacji kompetencji kluczowych (komunikacja w języku ojczystym, kompetencje 
informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie). Będzie on realizowany 
na lekcji języka polskiego.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii informacyjnej uatrakcyjnia lekcję, umożliwia przeprowadzenie jej zarówno w 
trybie stacjonarnym jak i podczas zajęć zdalnych. Prezentacja Genially - skupia uwagę uczniów na 
treściach podanych w atrakcyjnej formie, pozwala uczniom wykorzystać zarówno treści, jak i ćwiczenia 
w dowolnym momencie po zajęciach. Porządkuje także przebieg zajęć i pozwala umieścić wszystkie 
niezbędne materiały multimedialne w jednym miejscu. Użycie platform Wordwall i Learningapps 
pozwala na zastosowanie atrakcyjnych ćwiczeń interaktywnych, które uczniowie mogą wykonywać 
wielokrotnie, a nauczyciel ma możliwość sprawdzenia pracy podopiecznych.

7. Cel ogólny zajęć

Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych i poznawanie 
podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń rozpoznaje w wypowiedziach części mowy (rzeczownik) i określa jego funkcje w tekście; 
(II.1.1)

2. Uczeń stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych; (II.1.4)
3. Uczeń rozpoznaje formy przypadków, liczby, rodzaju gramatycznego rzeczownika oraz określa 

jego funkcje w wypowiedzi; (II.1.6)

9. Metody i formy pracy
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- ćwiczenia interaktywne;
- ćwiczenia praktyczne;
- praca indywidualna, grupowa;
- elementy wykładu;
- dyskusja;

10. Środki dydaktyczne

1. Prezentacja Genially z chronologicznym zapisem poszczególnych pokazów, ćwiczeń i filmików 
prezentowanych podczas lekcji: Kliknij tutaj
2. Rysnotka "Gang przypadków" p. Mai Mark ("Rysunkowy język polski")  - zdjęcia oraz kserokopie dla 
uczniów.
3. Filmy edukacyjne z You Tube'a:
- Gang przypadków: Kliknij tutaj.
- Piosenka do nauki przypadków: Kliknij tutaj.
- Piosenka z odmianą słowa "przyjaciel": Kliknij tutaj.
3. Ćwiczenie Wordwall: 
- Odmiana rzeczownika przez przypadki: Kliknij tutaj
4. Ćwiczenia na platformie LearningApps:
- Rozpoznawanie właściwych form przypadków: Kliknij tutaj.
- Quiz dotyczący własciwych form przypadkowych rzeczowników: Kliknij tutaj.
5. Ankieta ewaluacyjna Google Forms: Kliknij tutaj. 

11. Wymagania w zakresie technologii

Laptop, tablica aktywna, w wersji online komputery/tablety dla każdego ucznia

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Podanie tematu lekcji: Siedem przypadków rzeczownika - powtórzenie wiadomości z klasy 
czwartej. 
- Prezentacja Genially (strona tytułowa): Kliknij tutaj.
3. Podanie celu lekcji.
4. Zapis tematu w zeszytach.

Aktywność nr 1

Temat:

Najważniejsze pojęcia.

Czas trwania

5 minut

https://view.genial.ly/6194d2e57d7ef90dee60a1b0/presentation-7-przypadkow-rzeczownika
https://www.youtube.com/watch?v=vkBFIqlja3s
https://www.youtube.com/watch?v=ADKQ9jwslEc
https://www.youtube.com/watch?v=YHgci1uNMbk&t=122s
https://wordwall.net/play/27236/106/418
https://learningapps.org/watch?v=p97bhwk4c22
https://learningapps.org/view2026808
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_kgsqbKAE-ZO0NX6qnr3sGVAGXJKurKzqGmr_Og9RXHJNaQ/viewform?usp=sf_link
https://learningapps.org
https://view.genial.ly/6194d2e57d7ef90dee60a1b0/presentation-7-przypadkow-rzeczownika
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Opis aktywności

Przypomnienie najważniejszych pojęć związanych z tematem: rzeczownik, przypadki, deklinacja.
Prezentacja Genially - 2.-3. strona: Kliknij tutaj.

Aktywność nr 2

Temat

Kolejność przypadków i pytania do nich.

Czas trwania

25 min

Opis aktywności

1. Zdanie pozwalające zapamietać kolejność przypadków
- Prezenatacja Genially - str. 5: kliknij tutaj.
2. Przypomnienie pytań o przypadki:
- Piosenka do nauki przypadków: Kliknij tutaj.
- Ćwiczenie - dopasowywanie pytań do przypadków: Kliknij tutaj.
- zapis w zeszycie przypadków wraz z pytaniami.

Aktywność nr 3

Temat

Odmiana przez przypadki - ćwiczenia.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Ćwiczenia w odmianie rzeczowników przez przypadki:
- Piosenka na temat odmiany rzeczownika "przyjaciel": Kliknij tutaj.
- Zapis tej odmiany odmiany w zeszycie ze zwróceniem uwagi na trudności w tej odmianie (formy liczby 
mnogiej).
- Ćwiczenia utrwalające odmianę przez przypadki: Kliknij tutaj.
-Quiz spradzający rozpoznawanie właściwych form deklinacyjnych: Kliknij tutaj.
Zadanie domowe: Naucz się odmieniać rzeczowniki przez przypadki z pamięci.

Aktywność nr 4

Temat

https://view.genial.ly/6194d2e57d7ef90dee60a1b0/presentation-7-przypadkow-rzeczownika
https://view.genial.ly/6194d2e57d7ef90dee60a1b0/presentation-7-przypadkow-rzeczownika
https://www.youtube.com/watch?v=ADKQ9jwslEc
https://wordwall.net/play/27236/106/418
https://www.youtube.com/watch?v=YHgci1uNMbk&t=122s
https://learningapps.org/watch?v=p97bhwk4c22
https://learningapps.org/display?v=pw30bn50k16
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Czas trwania

Opis aktywności

Podsumowanie lekcji

1. Przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji. 
2. Zadanie domowe: Naucz się odmieniać rzeczowniki przez przypadki z pamięci. (zapis tematu w 
zeszycie)

13. Sposób ewaluacji zajęć

Wypełnienie ankiety przez uczniów: Kliknij tutaj.

14. Licencja

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

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://forms.gle/TD58tKybcKz9cZoN7
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

