
KONSPEKT  LEKCJI  JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA  KLASY  4 SP  

 

Czas trwania lekcji: 45 min. 

 

TEMAT LEKCJI :   Znamy swoje prawa – bronimy praw innych. 

 

CELE  LEKCJI:   

Uczeń: 

 Zna konwencję o prawach dziecka art. 32 

 Analizuje sytuację 

 Redaguje list 

 Twórczo myśli 

 

METODY : 

 Podająca 

 Problemowa 

 

FORMY PRACY : 

 Praca indywidualna 

 

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE : 

 „Moje prawa ważna sprawa!”, A.Czerwińska-Rydel, Renata Piątkowska, Łódź 

2014r. 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG  LEKCJI : 

1. Nauczyciel podaje temat lekcji oraz określa jej cele. Wyjaśnia uczniom, jak będzie 

przebiegała praca podczas zajęć.  

2. Nauczyciel czyta rozdział książki „Moje prawa ważna sprawa!” A.Czerwińskiej-Rydel 

i Renaty Piątkowskiej, „Pięć minut roboty” wraz z fragmentem Konwencji o Prawach 

dziecka art. 32. 

3. Omówienie sytuacji przedstawionej w książce. 



4. Nauczyciel opowiada historię: Opowiem Wam teraz historię, która wydarzyła się 

naprawdę. Wszystko działo się około 50 lat temu, czyli zupełnie niedawno. Pewna 

dziewczynka Stefania mieszkała na wsi, ale wraz z kilkorgiem swoich przyjaciół 

chodziła do szkoły do pobliskiego miasta. Stefania bardzo lubiła się uczyć, była pilną, 

mądrą uczennicą. Jedynym problemem stały się liczne nieobecności. Pani niepokoiła 

się, gdyż powtarzały się one bardzo często i mimo iż dziewczynka nadrabiała cały 

program, jej wyniki w nauce zaczęły się pogarszać. Widać też było zmęczenie i 

smutek na twarzy dziewczynki. Pewnego dnia uczeń mieszkający niedaleko Stefanii 

powiedział pani, że nie chodzi ona do szkoły, bo bardzo ciężko pracuje pomagając 

rodzicom w gospodarstwie. Przerzuca bardzo ciężkie bale z sianem, nosi wielkie 

wiadra z wodą dla zwierząt, a nawet prowadzi ciągnik. Pani zmartwiła się i 

postanowiła zrobić coś w tej sprawie. Nie mogła pozwolić, aby ciężka praca 

uniemożliwiała dziecku naukę i narażała je na utratę zdrowia. Ta historia zakończyła 

się szczęśliwie. Stefania jest już teraz mamą, skończyła studia i ma dobrą pracę, ale jej 

życie mogło się nie potoczyć tak pomyślnie. 

5. Nauczyciel prosi uczniów, aby zredagowali list do rodziców dziewczynki, tłumacząc 

w nim, na jakie niebezpieczeństwo narażają córkę i jakie prawa dziecka łamią w ten 

sposób. 

 

6. Prowadzący zadaje zadanie domowe. Uczniowie mają przepisać sprawdzony przez 

nauczyciela list na osobną kartkę. 

 

Opracowała: Agnieszka Gałęziewska Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni 

Scenariusz napisany w ramach konkursu organizowanego przez Zespołu Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20 w Gdańsku ze wsparciem Wydawnictwa Literatura 

 

 


