
Scenariusz lekcji języka polskiego  
 

 

Jednostka 2-godzinna  

 

Temat: Zaproszenie na Olimp - powtórzenie i utrwalenie wiadomości o zaproszeniu    

                            jako formie wypowiedzi pisemnej. 
Klasa – V 

 

Cele w języku ucznia: 

• odróżniam zaproszenie od innych form wypowiedzi  

• wymieniam elementy składowe zaproszenia  

• piszę tekst zaproszenia 

• pamiętam o zachowaniu właściwej kompozycji tekstu  

• dbam o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną redagowanych wypowiedzi  

 

NCBZ: - stosowanie zasad ortograficznych w zaproszeniu oraz tworzenie zaproszenia 

 

Środki dydaktyczne: 

Ekran multimedialny, podręcznik, karty pracy, płyta CD piszę poprawnie cz.5 

 

Tok lekcji 

1. Czynności organizacyjne (temat, obecność, cele, Ncbz). 

2.  Analiza wzorcowego zaproszenia załącznik numer 1 - wyświetlony na tablicy multimedialnej. 

3. Nazwanie części składowych zaproszenia na Olimp. 

4. Rozwiązywanie zadań z płyty - część zadań wydrukowana i rozdana w formie karty pracy. Uczniowie 

porównywali swoje odpowiedzi z tymi, których rozwiązania zapisywali, zgłaszający się uczniowie. Nauka 

przez zmysły. 

5. Uczniowie samodzielnie redagują zaproszenie 27.11.2019 r. 

 

 

 

 



 

Zaproszenie na Olimp 

1. Uzupełnij tabelę nazwami poszczególnych elementów zaproszenia. Skorzystaj ze 

słownictwa podanego w ramce. 

 

 

 

Fragment zaproszenia Nazwa elementu 

Uczniowski zespół teatralny "Maska"  

 

z radością zaprasza wszystkich uczniów klas pierwszych 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Planetorza w Cisku 

 

na spektakl teatralny pod tytułem "Pracowity Herkules".  

 

Przedstawienie odbędzie się 10.03.2018 roku  

 

w sali nr 2 na parterze w Publicznej Szkole Podstawowej w 

Landzmierzu. 

 

 

Spektakl rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00 i będzie 

trwał około 45 minut. 

 

Szkolny Samorząd Uczniowski  

 

 

Zadania redakcyjne 

2. Z rozsypanki wyrazowej ułóż trzy zdania będące treścią zaproszenia. 

mody, zaprosić, Dyrektor, Panią, zaszczyt, pokaz, uczniowskiej., Mamy, na Szanowną, na, o 

godzinie,  odbędzie, jedenastej, szkoły. Impreza, piętrze, się, pierwszym, w czwartek, naszej, 

zabawę!, Gwarantujemy, doskonałą 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

2. Wstaw wyrazy pokrewne do podanych rzeczowników, tak aby powstało grzeczne i 

poprawne językowo zaproszenie. 

 

(SZKOŁA) ........................................Klub Filmowy "Kadr" ma zaszczyt zaprosić 

(USZANOWANIE) Panią Dyrektor na (PREMIERA).............................................. pokaz 

filmu (DOKUMENT) ........................... "Przerwa". Projekcja odbędzie się w (MŁODZIEŻ) 

.......................... Domu Kultury w Cisku w poniedziałek 12.04.2018 roku o godzinie 16:00. 

Po projekcji zachęcamy do udziału w rozmowie z (MŁODOŚĆ) ........................................ 

aktorami i (REŻYSER)................................., Panem Bartoszem Orłowskim.  

W imieniu uczniów  

Prezes Klubu 

adresat, czas, cel spotkania, miejsce spotkania, informacje szczegółowe, nadawca 



Maciej Zalewski 

3. Przyjrzyj się pisowni wielkich i małych liter w zamieszczonych zdaniach. Na ich 

podstawie określ, czy wymienione reguły ortograficzne są prawdziwe czy fałszywe. 

 

Na spotkanie autorskie zapraszamy do księgarni" Kryształowa Kula".  

Impreza urodzinowa odbędzie się w restauracji "Polskie Smaki". 

Zapraszamy do pensjonatu "Chata pod Sosnami" na bilard i kręgle 

Prawda  Fałsz ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Rzeczowniki typu księgarnia, restauracja, pensjonat, które nie wchodzą w 

skład nazwy własnej, piszemy małą literą. 

  Wszystkie wyrazy będące częścią nazwy własnej - z wyjątkiem przyimków 

i spójników - zapisujemy wielka literą. 

  Przyimki i spójniki będące częścią nazwy własnej zapisujemy wielką literą. 

  Przymiotniki, które wchodzą w skład nazwy własnej, rozpoczynamy 

dowolną literą. 

 

Stosownie do sytuacji 

4. Wpisz numery sformułowań w odpowiednie miejsce w tabeli  

1 - Szanowni Państwo!, 2 - Kochana Danusiu!,  3- Cieszę się na Twoje przybycie!, 4 - Mam 

zaszczyt zaprosić Pana..., 5 - Liczymy na Was!, 6 - Będzie nam niezmiernie miło gościć 

Pana..., 7- Liczymy na Państwa obecność!, 8 - Mam nadzieję, że Cię nie zabraknie, 9 - 

Zapraszam Szanowną Panią Olgę Kowalską, 10 - Czekamy na Ciebie, 11 - Serdecznie Cię 

zapraszam...., 12 -  Mamy nadzieję, że zaszczyci nas Pan swoją obecnością, 13 -  Będzie 

nam niezmiernie miło gościć Państwa...,  14 - Prosimy Pana o wzięcie udziału w naszym 

przedsięwzięciu..., 15 - Zapraszam Cię z całego serca, w tym ważnym dla nas dniu bądźcie z 

nami!  

 

Sformułowania, których można użyć w zaproszeniu skierowanym do 

Osób bliskich Osób nieznajomych lub starszych 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


