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Prezentacja Dlaczego tworzymy plan? 

Slajd 1. 

 

Slajd 2. 

 
Komentarz: 

Nauczyciel przedstawia slajd początkowy i czeka na odpowiedzi uczniów wynikające 

z ich wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi przedstawia slajd 

2. 

Nauczyciel przedstawia kolejny slajd 3. i omawia cechy planu odtwórczego.  
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Slajd 3. 

 

Komentarz:  

Nauczyciel przed zaprezentowaniem kolejnych slajdów prosi uczniów 

o przypomnienie cech poznanych wcześniej (w szkole podstawowej) typów planów: 

- ramowego, 

- szczegółowego 

oraz podanie ich wyznaczników (o ile uczniowie je pamiętają). 

W ramach przypomnienia pokazuje i omawia kolejne slajdy (4. i 5.) 
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Slajd 4. 

 
Slajd 5. 
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Slajd 6.  

 
Komentarz:  

Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopie fragmentu opowiadania S. Lema Edukacja Cyfrania, pod 

warunkiem, że zamierza wykorzystać ten tekst do tworzenia 

(w późniejszym etapie lekcji) opowiadania fantastycznego lub wykorzystuje inny tekst stanowiący 

odpowiedni materiał do ćwiczenia konstruowania różnych typów planów. Konieczne jednak jest 

wówczas ukrycie lub przebudowanie slajdu 7. 

 

Slajd 7. 

 
Komentarz: 

Materiał zaprezentowany na slajdzie 7. stanowi tylko przykład. Można 

go wykorzystać, ale można także wykonać wspólnie z uczniami odpowiedni zapis 

na tablicy będący efektem ich własnej pracy. 
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Slajd 8. 

 
Komentarz: 

Uczniowie powinni zaobserwować, że plan skonstruowany jest za pomocą wypowiedzeń, które nie 

posiadają orzeczenia, a centralne miejsce każdego z punktów zajmuje rzeczownik.  

Nauczyciel może wprowadzić uczniom pojęcie grupy nominalnej lub rzeczownikowej, mimo że oni 

posługiwać się będą zapewne pojęciem równoważnika zdania (konsekwencje takiego wprowadzenia 

w szkole podstawowej). 

 

Slajd 9. 

 
Komentarz: 
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Oba przekształcenia powinny zostać zapisane na tablicy, aby można było, wykorzystując także slajd 7., 

dokonywać obserwacji ich konstrukcji. Uczniowie powinni dojść samodzielnie do wniosku zapisanego 

na slajdzie 10. 

 

Slajd 10. 

 
 

Slajd 11. 

 
 Komentarz: 

Uczniowie powinni zaobserwować, że plany zapisane są w jednolitej formie. 

Plan zapisany w formie grup rzeczownikowych jest planem, który nie wskazuje konkretnych i ważnych 

dla tekstu czynności zachodzących w poszczególnych akapitach. Czasowniki, wprowadzone w planie 

zbudowanym ze zdań oznajmujących, wskazują na te czynności, sprawiają, że uzyskujemy informacje 

o dynamice przebiegu wydarzeń. 
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Po przeprowadzonych obserwacjach nauczyciel może zaprezentować slajd 12. będący 

podsumowaniem wnioskowania. 

 

Slajd 12. 

 

Slajd 13. 
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Slajd 14. 

 

Slajd 15. 

 

PP 

Wymagania szczegółowe: 

Uczeń: 

I.1.1 odbiera komunikaty pisane, mówione, w tym nadawane za pomocą środków audiowizualnych – 

rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie;  

II.2.1. przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim 

występują one w tekście; 

III.1.2. stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną 

pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat; 
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III.1.3. tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi. 

 


