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ZAŁĄCZNIK B

  Integracja treści edukacji czytelniczej i medialnej oraz języka polskiego.

        Konspekt do lekcji dla I klasy gimnazjum opracowałam wspólnie z nauczycielką
języka polskiego. Moim zadaniem było wprowadzenie ćwiczeń dotyczących treści edukacji
czytelniczej i medialnej, a koleżanka zajęła się treściami języka polskiego.
    Założeniem lekcji było, by gimnazjalista poznał „ Multimedialny słownik ortograficzny
języka polskiego” jako jedno z wydawnictw informacyjnych, a także żeby korzystał z tego
typu słowników, encyklopedii tak samo często, jak z tradycyjnych wydawnictw
książkowych.

Multimedialny słownik ortograficzny jest najbardziej aktualną pomocą dla tych, którzy
poszukują godnego zaufania poradnika językowego. Napisany został przez wysokiej klasy
specjalistów ds. języka polskiego, pod redakcją naukową prof. Andrzeja Markowskiego.
Słownik zawiera  350 000 wyrazów i ich form. Jest pierwszym, w którym dokonano
kontrastowego zestawienia reguł ortograficznych i interpunkcyjnych. Jest także jedynym
na rynku słownikiem, zawierającym ZBIÓR DYKTAND. Podaje pełny zapis wszystkich
form wyrazowych, które mogą budzić wątpliwości; uwzględnia także najnowsze,
najbardziej aktualne słownictwo.

Słownik ten jest niewątpliwie inny niż typowy słownik ortograficzny. Inaczej podaje się

tu reguły, mamy zbiór dyktand, ale przede wszystkim – większość wyrazów w lewym
oknie zawiera liczne formy ich odmiany, które zazwyczaj sprawiają kłopoty ortograficzne.
Słownik ortograficzny jest zbudowany tak, by można było z niego łatwo korzystać

Informacje o pisowni wszystkich form, które mogą budzić wątpliwości ortograficzne
podane są w sposób prosty i przejrzysty. Wyrazy podane są nie tylko w ich postaci
podstawowej, których pisownię można sprawdzić w większości słowników, ale także we
wszelkich formach ich odmiany.
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      KONSPEKT LEKCJI

Temat: Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. Ćwiczenia z
wykorzystaniem „Multimedialnego słownika ortograficznego języka polskiego”.

I . Cele ogólne.

    1. Język polski - przypomnienie poznanych zasad dotyczących pisowni „nie”
                               z różnymi częściami mowy;
                             - wprowadzenie nowych zasad, których uczniowie nie znają;
                             - kształcenie językowe poprzez ćwiczenia dotyczące pisowni
                              „nie”;

   2. Edukacja czytelnicza i medialna - poznanie multimedialnego słownika
                                                            ortograficznego i nabycie umiejętności
                                                            korzystania z niego.

  Cele operacyjne:

  Uczeń potrafi:

1. Język polski - zastosować zasady pisowni „nie” przy odpowiednich
                           częściach mowy;

                           - uzasadnić pisownię „nie” przy odpowiednich częściach mowy;
                           - wymienić wyjątki zasady, kiedy partykułę „nie” piszę się
                              łącznie;
                           - samodzielnie rozwiązać ćwiczenia.

2. Edukacja czytelnicza i medialna - zdefiniować pojęcie słownik, wydawnictwo
                                                          informacyjne;
                                                        - rozumie termin „multimedia”;
                                                        - wyjaśnić co to jest CD-ROM;
                                                        - wskazać podobieństwa i różnice między

       słownikiem w postaci książki, a słownikiem
       na płycie CD - ROM

                                                        - samodzielnie korzystać ze słownika
                                                          multimedialnego.
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II. Metody i formy realizacji tematu:

      - rozmowa (przypomnienie poznanych zasad);
      - wykład (tabela pisowni partykuły „nie”, pojęcia z zakresu edukacji
        czytelniczej i medialnej-foliogramy);
      - ćwiczenia (formy pracy indywidualnej i grupowej).

III. Pomoce:

    - sala komputerowa (sieć komputerów połączonych komputerem głównym
      wyposażonym w CD-ROM i w drukarkę);
    - „Multimedialny słownik ortograficzny języka polskiego”;
    - „Nowy słownik ortograficzny PWN”;
    - teksty ćwiczeń.

IV. Tok lekcji:

1. Podanie i uzasadnienie tematu lekcji.
2. Przypomnienie poznanych zasad pisowni „nie” (nie z czasownikami,

przymiotnikami, przymiotnikami rzeczownikami).
3. Wykład poparty tabelą – pisownia „nie” łącznie i „nie” rozdzielnie, z

uwzględnieniem poznanych zasad.
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„Nie” piszemy łącznie z: „Nie” piszemy rozdzielnie z:

rzeczownikami, np. nieszczęście

przymiotnikami w stopniu równym,
np. nieładny

przysłówkami odprzymiotnikowymi
w stopniu równym, np. niedobrze

imiesłowami przymiotnikowymi,
np. niezbity, nieugięty

czasownikami, np. nie lubię

przymiotnikami w stopniu
wyższym i najwyższym, np.
nie ładniejszy,
nie najładniejszy

przysłówkami nie
pochodzącymi
od przymiotników, np.
nie bardzo, nie zawsze;
wszystkimi przysłówkami w
stopniu wyższym i najwyższym
np. nie lepiej, nie najlepiej

imiesłowami przysłówkowymi
np. nie zwlekając

wyrażeniami przyimkowymi,
np. nie w Polsce

liczebnikami, np. nie pierwszy
zaimkami, np. nie taki
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Niektóre wyjątki: - niejeden w znaczeniu wielu; nieswój, niezdrów, niewiele,
 nieco, niekiedy, niegdyś;

                           - czasowniki: niedowidzieć – słabo widzieć, niedomagać -
                             chorować, niedosłyszeć – słabo słyszeć;
                           - wyraźne lub domyślne przeciwstawienia, np.
                             nie przyjaciel, lecz wróg, nie szczęście, ale ciężki los;
                           - zastosowanie rzeczowników i przysłówków w funkcji
                             orzeczników, np. nie koniec na tym – nie jest to koniec;
                             nie sztuka – to nie jest sztuka.

4. Wyjaśnienie pojęć (foliogramy ):

Słownik - zbiór wyrazów dobranych i uporządkowanych według określonej
zasady, zawierających definicję, przykłady użyć, etymologię itp.

Wydawnictwo informacyjne - dostarcza informacji bezpośrednio ( encyklopedia,
słowniki ) lub pośrednio ( kieruje do innych źródeł – np. katalogi w bibliotece ).

Multimedia - programy i sprzęt umożliwiające przetwarzanie, prezentowanie,
przekazywanie i archiwizowanie informacji w postaci wzajemnie ze sobą
powiązanych tekstów, obrazów, dźwięku, animacji, sekwencji ideograficznych,
symulacji komputerowych.

CD-ROM - dysk kompaktowy tylko do odczytu; plastikowy krążek, na którym
mieści się 650 megabajtów danych odczytywanych promieniem lasera.

5. Porównanie dwóch rodzajów słowników: tradycyjnego i multimedialnego.
6. Prezentacja posługiwania się „Multimedialnym słownikiem ortograficznym

języka polskiego”.
7. Rozdanie uczniom kart ćwiczebnych z wcześniej wydrukowanymi

poleceniami, praca ze słownikiem multimedialnym:

- uzupełnianie zdań (wykropkowane miejsca), tabel;
- dopisywanie „nie” do podanych części mowy;
- zaznaczanie wyrazów, w których „nie” pisze się łącznie i rozdzielnie; itp.

8. Ocena pracy uczniów, zadanie.
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