Plan Koła Polonistycznego na rok szkolny 2017/18
1. Spotkanie w celu wymienienia opinii uczniów na temat swoich zainteresowań, umiejętności i
oczekiwań wobec prowadzącego zajęcia. Podzielenie się na zespoły tematyczne.
2. Redagujemy pracę pt.” Bajka reklamowa”, w której bohaterami będą rzeczy, postacie z
reklam telewizyjnych i radiowych.
3. Prezentujemy własne wiersze ( grupa poetycka). Dyskusja na temat przeczytanych prac i
wybór najlepszych, które opublikujemy w gazetce szkolnej.
4. „Poeci dzieciom”- prezentacja wybranych przez dzieci wierszy, próba recytacji, wybór
chętnych na konkurs recytatorski „Wpisani w historię”.
5. Czytamy fragmenty naszych ulubionych książek. Prezentacja sylwetek autorów. Piszemy
sprawozdanie z tego spotkania.
6. Jak napisać tekst popularnonaukowy? Przykłady takich tekstów- zajęcia w bibliotece. Wybór
tematyki do własnego artykułu dziennikarskiego.
7.

Wywiad jako forma wypowiedzi. Przynosimy wybrane z internetu wywiady, omawiamy ich
stylistykę, bierzemy udział w szkolnym konkursie na wywiad z wybraną osobą z naszego
regionu.

8. Piosenki jako teksty literackie…Przynosimy teksty naszych ulubionych piosenek. Piszemy
własna piosenkę.
9. Wizyta w Muzeum Regionalnym w Stęszewie- sprawozdanie do gazetki szkolnej.
10. Krzyżówki i rebusy ortograficzne- czyli jak zachęcić kolegów do opanowania ortografii.
Układamy zadania dla klas 4 i 5.
11. Czy warto pisać pamiętnik? Piszemy kartkę z pamiętnika o charakterze humorystycznym.
12. Układamy życzenia świąteczne do różnych adresatów (montujemy audycję radiową).
13. Konkurs „ Białe pióra”, czyli opowiadanie z fantazją.
14. Oceniamy film „ Charlie, fabryka czekolady”. Co to są efekty specjalne?
15. Dalszy ciąg recenzji filmowej….
16. Co to jest dramat? Czytamy fragmenty „ Balladyny”, teatrzyku” Zielona Gęś” Pojęcia związane
z teatrem.
17. Wyjazd do teatru- ocena sztuki, artykuł do gazetki szkolnej.
18. Co napisał pewien pan, który zwał się Brzechwa Jan? Czytamy wiersze Brzechwy. Konkurs na
najlepsze czytanie.
19. Przygotowujemy się do konkursu recytatorskiego „ Wiosenne przebudzenie”. Wybór wierszy.

20. Konkurs humanistyczny- na wybranych przykładach testów dla klas 4 i 5tych ( czytanie ze
zrozumieniem).
21. Komiks- tworzymy własny komiks na dowolny temat, prezentacja na tablicy RSU.
22. Kącik kulinarny, czyli przepisy naszych ulubionych dań. Artykuł do gazetki szkolnej.
23. Konkurs językowy, czyli jak poprawnie się wypowiadać? Test i rozwiązanie go z pomocą
słowników.
24. Nasi idole – piszemy artykuł prasowy.
25. Encyklopedie skarbnicą wiedzy o wszystkim. …Wizyta w bibliotece i szukanie ciekawostek..
26. Jak ciekawie opowiedzieć o swoich zainteresowaniach? Prezentacja wypowiedzi ustnych, a
potem pisemnych.
27. List w ważnej sprawie…Piszemy o życiu szkolnym, o naszych porażkach i sukcesach oraz o tym
jak postrzegamy szkołę.
28. Kupujemy, sprzedajemy, ogłaszamy…..krótkie formy pisemne, ćwiczenia.
29. Czytamy czasopisma dla dzieci. Czym zajmuje się dziennikarz?
30. Podsumowanie pracy koła, prezentacja swoich najlepszych prac.

