
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE SIÓDMEJ 

 

 

Temat: Jak należy traktować rozmówcę – etyka słowa. 

 

Cele wynikające z podstawy programowej:  

- Rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady (IV-VI, II.3.7) 

- Rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach (VII i VIII, II.3.1) 

- Rozróżnia normę wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich (VII i VIII, II.3.1) 

- Rozumie, na czym polega błąd językowy (VII i VIII, II.3.3) 

 

Metody pracy: 

1.podająca, poszukująca, 

2a) werbalne: pogadanka 

2b) oparte na działaniu: ćwiczenia praktyczne 

 

Formy pracy: z całą grupą, praca w parach, praca samodzielna. 

 

Wymagania w zakresie TIK:  

Laptop, tablica interaktywna. 

 

Uzasadnienie zastosowania TIK:  

- Filmy pobudzają wyobraźnię uczniów, zmuszają do większej koncentracji uwagi, mobilizują 

do wyrażenia własnego zdania, ćwiczą umiejętność aktywnego słuchania.  

- Zdjęcia na stronie internetowej angażują uczniów emocjonalnie. 

 

Materiały dla ucznia i dla nauczyciela: 

- podręcznik do klasy 7 „Między nami. Język polski”, 

-film z kampanii społecznej „Dodaj znajomego”, 

- krótki film, w którym komentowany jest temat hejtu („ hejt w internecie co o nim myślimy”), 

- zdjęcia na stronie www.hejtstop.pl 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przypomnienie, kiedy możemy stosować eufemizmy i prozaizmy. 

2. Zapoznanie z definicją „etyka słowa”. 

3. Ustne wykonanie zadań 1 i 2 ze str. 196 (z podręcznika). 

4. Rozmowa o zachowaniach i wypowiedziach, które mogą zostać odebrane przez rozmówcę 

jako nietaktowne lub niekulturalne. 

5. Zapisanie w parach krótkiego dialogu, w którym rozmówcy okazują sobie szacunek, 

pomimo że mają inne zdanie na dany temat. 

6. Wspólne zapisanie zasad, którymi powinni kierować się ludzie, by nie sprawić przykrości 

innym, a kłopotów samym sobie podczas wypowiadania się. 

7. Obejrzenie filmu z kampanii społecznej „Dodaj znajomego”. 

8. Tworzenie w parach i zapisywanie w zeszytach definicji pojęć: „hejter”, mowa nienawiści”, 

„troll internetowy”. 

9. Obejrzenie krótkiej sondy ulicznej na temat hejtu. 

10. Wyrażenie własnego zdania na temat przyczyn „mowy nienawiści” na forach. 

11. Zapisanie w zeszytach, jakie sankcje przewidziane są za zniesławienie lub znieważenie. 

12. Obejrzenie zdjęć na stronie www.hejtstop.pl 

13. Rozmowa o manipulacji językowej i wykonanie ćw. 6 ze str. 70 z zeszytu ćwiczeń. 

 

Praca domowa 

Ćw. 1-5 str. 68-70        A.Niedzielska-Sochaj 

http://www.hejtstop.pl/
http://www.hejtstop.pl/

