
Konspekt  lekcji języka polskiego dla klasy VIb                               09.02.2018r. 

Temat: List oficjalny – rady dla piszących. 

 Cele:  

Uczeń: 

* potrafi wyjaśnić pojęcie „oficjalny” we właściwym słowniku; 

* rozpoznaje i nazywa poszczególne elementy listu oficjalnego; 

* stosuje właściwe formuły powitania i pożegnania w liście; 

* dba o poprawny zapis zwrotów grzecznościowych obowiązujących w liście. 

*estetycznie pisze list 

Metoda pracy: pokazowo – oglądowa, praca z tekstem , ćwiczenia praktyczne –redakcyjne. 

Forma: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: karty pracy, zeszyt ćwiczeń, plansze interaktywne, rzutnik. 

Czas : 45 minut. 

Tok lekcji:  

1. Czynności organizacyjne: 

- powitanie, spr. obecności, 

- przypomnienie form komunikacji międzyludzkiej(skype, czat, Internet, telefony, korespondencja, Facebook, nk), 

- Jaki typ listu poznaliście do tej pory? List nieoficjalny. Do kogo go kierujemy?(do bliskich ,znajomych)Jaki jest ten list? 
(serdeczny , szczery) 

-Celem dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie was z budową  listu oficjalnego.  

2. Część główna:  

-podanie i zapis tematu  lekcji; 

- wyszukanie w słowniku języka polskiego hasła, zapis na tablicy i w zeszytach; 

-zapoznanie z przykładami z planszy interaktywnej; 

- rozdanie kart pracy, uzupełnienie jej i wklejenie; pamiętać o formule powitania i pożegnania, czytelnym zapisie, 
unikanie błędów , wielka litera w zwrotach grzecznościowych. 

- otwarcie zeszytów ćwiczeń (…..),  obserwacja wzoru listu porównanie z tekstem wcześniejszym, zauważenie że 
adresatem jest osoba publiczna, urząd, instytucja, 

- podział na 6 grup czteroosobowych, wykonanie zadania w ćwiczeniu, 

- odczytanie sformułowanych listów; 

3. Część końcowa: 

- podsumowanie lekcji, ocena aktywności, 



- zadanie pracy domowej – karta pracy. 



Przeczytaj przykładowy list oficjalny. W wykropkowane miejsca wpisz nazwy poszczególnych jego elementów 
znajdujące się w ramce. 

  

 

 

 

  SP nr 10 w Poznaniu                                                                                                                         Poznań, 10 .04.2009r. 

ul. Piastowska 16                                                                                                                 ……………………………………………..                                      

65 – 220 Poznań                                                                                                                                  

 

……………………………………………..                                                                    Dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy 

                                                                                                                           w Toruniu 

                                                                                                                           ul. Toruńska 15 

                                                                                                                            87 – 100 Toruń 

                                                                                                                      …………………………………………………………………. 

Szanowny Panie Dyrektorze! 

…………………………………………………………………………… 

Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu. Od dwóch lat bierzemy udział w zajęciach 
koła teatralngo Kleks, działającego przy świetlicy szkolnej.  ……………………………………………………………………… 

 Z okazji Dnia Matki przygotowujemy inscenizację baśni pt.Kot w butach.W związku z tym uprzejmie 
prosimy o wypożyczenie z teatru strojów kota, olbrzyma i księcia.   
……………………………………………………………………………. 

 Nie możemy prosić o pomoc rodziców, ponieważ całe przedstawienie ma być niespodzianką. Nie stać 
nas na zakupienie materiałów potrzebnych do ich uszycia. Poza tym profesjonalnie wykonane stroje bardzo 
podniosłyby wartość naszej inscenizacji. Obiecujemy, że stroje oddamy niezniszczone. 
……………………………………………………………….. 

Z poważaniem       

…………………………………………………………… 

Aktorzy koła teatralnego Kleks 

………………………………………………………….                

 

    

  

miejscowość; uprzejmie wyrażona formuła końcowa; data; przedstawienie się; 
podpis; dane  nadawcy, sformułowanie celu; uzasadnienie prośby, propozycji; 
bezpośredni zwrot do adresata (nagłówek) ,dane adresata, 



Napisz  list do dyrektora szkoły z prośbą o przybycie na przygotowane przedstawienie pt. „Mikołaj Kopernik – 
nasz astronom” z okazji święta patrona(24.05.2011r. o godz.1230). Wykorzystaj podane wyrażenia oraz 
wyrażenia z ćw.53/26 – 27.Wypełnij poprawnie kartę pracy. Zastosuj trzy akapity. 

a) Biskupiec, 05. 05.2011r. 

b) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Biskupcu 

ul. Grudziądzka 38 

13 – 340 Biskupiec 

c) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika  

w Biskupcu 

ul. Grudziądzka 38 

13 – 340 Biskupiec 

d) Szanowna Pani Dyrektor! 

e) Szkolne Koło Teatralne „Maska”. 
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