
Konspekt lekcji z przedmiotu: Zajęcia kształtujące kreatywność

Prowadzący zajęcia: mgr Barbara Wojtowicz
Kl: II SPP 
Czas trwania zajęć: 45 min.

Temat: Życzę Ci… - składamy sobie świąteczne życzenia.

Cel główny: nabycie umiejętności poprawnego formułowania życzeń świątecznych 
kierowanych do różnych adresatów.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- różnicuje treść i formę życzeń ze względu na wiek osoby i stopień zażyłości,
- stosuje wielką literę w pisowni nazwy świąt oraz w pisowni zwrotów grzecznościowych 
i imion własnych,
- wie jakie informacje powinny się znajdować w życzeniach,
- zapisuje krótki tekst w postaci życzeń,
- uważnie słucha poleceń i zgodnie współdziała w grupie.

Metody: rozmowa kierowana, praca z tekstem, burza mózgów.

Formy: praca indywidualna, praca grupowa.

Środki  dydaktyczne:   karteczki  z  życzeniami,  karty  do  zapisania  życzeń,  kartoniki 
z wyrazami pomocnymi przy pisaniu życzeń, monety jednogroszowe

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne: powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, przypomnienie 
tematu ostatnich zajęć.

2.  „Nasze Boże Narodzenie” – luźne skojarzenia uczniów, wprowadzenie do tematu 
zajęć.

3. Rozmowa z uczniami na temat:  Komu i dlaczego składamy życzenia? Czy życzenia 
kierowane do różnych ludzi są takie same?  Czego najczęściej życzymy z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia?(zapisywanie propozycji).

4. Nauczyciel prezentuje uczniom różne życzenia świąteczne, po przeczytaniu ich treści 
uczniowie określają do kogo mogą być one skierowane (kolegi, nauczyciela, rodziców 
itp.) 



5. Część  integracyjna  -  uczestnicy  dostają  monety  jednogroszowe.  Każdy,  wrzucając 
monetę do „koszyczka życzeń”, mówi, czego życzyłby sobie z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

6. Indywidualne układanie i zapisywanie życzeń  dla wybranej osoby z wykorzystaniem 
zgromadzonego  materiału.  Przypomnienie  informacji  jakie  powinny  się  znajdować 
w życzeniach  (z  jakiej  okazji  je  składamy,  komu i  czego  życzymy,  kto  składa  te 
życzenia)  oraz  zasad  pisowni   wielką  literą  w  nazwach  świąt,  zwrotów 
grzecznościowych i imion własnych. Odczytanie życzeń.

7. Podsumowanie  zajęć,  podziękowanie  uczniom  za  wspólną  pracę  oraz  jej  ocena. 
Złożenie życzeń uczniom z okazji świąt i nadchodzącego Nowego Roku.
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