Lekcja w ramach cyklu zajęć dotyczących lektury pt. „Skrzynia Władcy Piorunów” M. Kozioła.

Cele zajęć:
●
●
●

Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Elementy dekodowania i kodowania ofline.
Utrwalanie kompetencji z zakresu wiedzy o języku – składnia zdania pojedynczego.

Kryteria sukcesu:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Umiem odkodować zapisaną notatkę.
Potrafię znaleźć potrzebne informacje z wykorzystaniem tekstu lektury lub Wikipedii.
Poznaję fakty z życia Nikoli Tesli.
Potrafię zredagować dwa zdania na temat wynalazków Tesli.
Umiem zakodować samodzielnie stworzony tekst.
Potrafię dokonać rozbioru zdania:
- odnajduję podmiot i orzeczenie,
- rysuję wykres zdania,
- podpisuję części zdania na wykresie.

Przebieg zajęć:
1. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o życiu Tesli zapisaną szyfrem Cezara.
Wiadomości o szyfrze Cezara możesz znaleźć w lekturze lub w Wikipedii.
2. Praca samodzielna – sporządź notatkę o wybranym wynalazku Tesli. Zapisz w dwóch zdaniach, na
czym polegał wynalazek. Możesz wykorzystać wiadomości z lektury lub z Wikipedii.
Zaszyfruj swoje zdania.
Przekażemy je chętnym kolegom/koleżankom do odczytania.
3. Wykonaj rozbiory zdań:
a. Wielki wynalazca wymyślił nowoczesną maszynę.
b. Genialny odkrywca skonstruował robota mobilnego.
c. Służby rządowe zabrały z pokoju Tesli jego notatki.

Ad. 1.
Nikola Tesla urodził się w serbskiej rodzinie we wsi Smiljan w Chorwacji. Od najmłodszych lat wymyślał
urządzenia, które mogły pomóc w codziennym życiu. Współpracował z innym słynnym wynalazcą, Edisonem.
Jego projekty dotyczące przesyłanie prądu są dzisiaj stosowane na całym świecie. Ostatnim pomysłem Tesli
była konstrukcja maszyny, która mogłaby być zdalnie sterowana radiowo i wykonywać rozmaite czynności
automatycznie.
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