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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany  

w Sopockich Szkołach Autonomicznych 

 

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 
 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem 

TIK   
 

Rodzaj zajęć: Kreatywne pisanie. 
 

Tytuł scenariusza:  Z frazeologizmami za pan brat! 

Etap edukacyjny:  II (klasy V- VI szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Ewa Pasznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie 

 

Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas 

trwania 

 

Uwagi 

 

1  Co to są związki 

frazeologiczne ?- 

wprowadzenie do projektu. 

Uczniowie swoimi 

słowami wyjaśniają, co to 

są związki frazeologiczne, 

następnie porównują je z 

definicjami (korzystają ze 

słowników i  różnych stron 

internetowych, oceniają 

rzetelność źródła, z 

którego korzystali). 

Nauczyciel zapoznaje 

uczniów ze słownikiem 

frazeologicznym. 

1 

godzina 

Pomoce:   

iPady/ komputery z 

dostępem do Internetu 

słowniki frazeologiczne 

 

 

2-3 Tworzenie prezentacji 

multimedialnych  do 

wybranych grup 

tematycznych 

frazeologizmów 

Uczniowie pracują w 

parach. Korzystając ze 

słowników 

frazeologicznych oraz z 

zasobów Internetu tworzą 

prezentację z wybranymi 

frazeologizmami, np. o 

zwierzętach, o częściach 

ciała, kolorach, z 

liczebnikami , 

mitologiczne itp. – 

tematykę wybierają 

samodzielnie, ale 

konsultują się z 

2 

godziny 

Pomoce:   

iPady/ komputery z 

dostępem do Internetu 

projektor 

słowniki frazeologiczne 

 



 
nauczycielem, aby każda 

para miała inną grupę 

frazeologizmów. 

Prezentacja efektów pracy 

4- 5  Rysowanie rebusów do 

wylosowanych 

frazeologizmów 

Uczniowie pracują w 

parach lub w 3-osobowych 

grupach. Na początku 

zajęć losują frazeologizm, 

który następnie ilustrują w 

formie rebusu ( nie wolno 

rysować  dosłownie 

elementów występujących 

we frazeologizmie) . 

Odgadywanie 

frazeologizmów oraz 

wyjaśnianie  ich znaczenia 

( w razie potrzeby 

korzystają ze słowników    

i Internetu 

2 

godziny 

karty z zapisanymi 

frazeologizmami 

przygotowane przez 

nauczycielkę/nauczyciela 

duże, podłużne kartki  do 

rysowania rebusów  

katy pracy do odgadywania  

frazeologizmów 

6-8 Redagowanie 

opowiadania  

Uczniowie samodzielnie 

wymyślają krótkie 

opowiadania, w których 

muszą  pojawić się  

wybrane lub wylosowane 

frazeologizmy. Prace 

zapisują  komputerowo lub 

na papierze. 

3 

godziny 

iPady/ komputery/ 

papier podaniowy 

9 Frazeologiczne 

kalambury 

Uczniowie zostają 

podzieleni na 2 grupy.  

Następnie na kartkach 

zapisują wybrane przez 

1 

godzina 

Kartki ze związkami 

frazeologicznymi 

przygotowane przez 

nauczyciela/ nauczycielkę  

lub przez  uczniów  



 
siebie przysłowia i inne 

związki frazeologiczne, 

które będzie odgadywała 

drużyna przeciwna. 

Następnie jeden z uczniów  

rysuje lub pokazuje  (na 

zmianę) wylosowany 

związek frazeologiczny,    

a jego drużyna odgaduje 

hasło ( czas ograniczony 

do 2 minut). Punkty za 

prawidłowe odpowiedzi  są 

zapisywane na tablicy.  

10 Frazeologiczny Kahoot 

Uczniowie rozwiązują 

interaktywny quiz 

przygotowany przez 

nauczyciela lub przez 

uczniów na platformie 

Kahoot!  

Podsumowanie projektu 

1godzina projektor 

iPady/telefony z dostępem 

do Internetu 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


