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Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie IV 

 

Temat lekcji: ZAPROSZENIE 

Cele lekcji: uczniowie klasyfikują różne rodzaje zaproszeń, potrafią wskazać najważniejsze 

elementy zaproszenia, redagują błędy w zaproszeniach pisemnych, dostosowują formy zaproszenia 

do osoby adresata, mówią poprawnie pod względem językowym. 

Metody: praktyczne i problemowe - ćwiczenia w małych grupach, ćwiczenia w pisaniu i 

mówieniu, praca z tekstem, burza mózgów, gra. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, w małych grupach. 

Materiały nauczania: kartki z poleceniem, wzorcowe zaproszenia. 

Pomoce dydaktyczne: wzór zaproszenia. 

Tok lekcji: 

1. Czynności wstępne.  

Powitalna piosenka (pod kierownictwem nauczyciela): 

„Wszyscy są. Witam Was. Zaczynamy – już czas. 

Jestem ja. Jesteś ty. Raz. Dwa. Trzy!” 

Podpisanie przez uczniów małych katreczek z imieniem uczniów i napisanie tytułu ulubionej bajki (lub 

rysowanie głównego bochatera). 

 

2. Analizowanie czy w napisanych bajkach są zaproszenia (na bal, na wesele itp.) Zapoznanie uczniów 

z celem lekcji (Będziemy rozmawiać o zaproszeniu i o tym, co powinno ono zawierać).  

 

3. Uczniowie mówią z jakiej okazji zaprasza się gości (imieniny, urodziny, festiwale, wesela, koncerty, 

komunie święte). Nauczyciel pisze rodzaje zaproszeń na tablicy wspólnie z klasą. 

 

4. Czytanie wspólnie z klasą przykładowego zaproszenia oraz ustalenie z klasą, jakie informacje 

powinno zawierać zaproszenie. Nauczyciel pisze wspólnie z klasą na tablicy elementy zaproszenia  – 

kto kogo zaprasza, na jaką uroczystość, kiedy (czas i data), gdzie). 

 

Moi drodzy! 



Chciałabym Was serdecznie zaprosić na rozmowę z Robertem Kowalskim, który z zawody jest 

policjantem, a także pisarzem. Spotkanie odbedzie się w księgarni „Młodzi agenci” przy ulicy 

Operacyjnej 22, 25 października o godzinie 16.00. Szczególnie zachęcam do uczestnictwa, 

ponieważ pan Robert odpowie na każde Wasze pytanie oraz po spotkaniu bedziecie mieć 

szansę do zakupu jego autorskiej książki „Porzadek w mieście i na wsi” z autografem. 

  

Pozdrawiam 

           Maria Nowak 

 

6. Rozdanie uczniom przykładowych zaproszeń z pomyłkami. Wyszukanie w zaproszeniach 

następujących informacji: czy są wszystkie elementy – kto zaprasza, kogo zaproszono, nazwa 

imprezy, miejsce imprezy, termin imprezy, zwroty grzecznościowe. Uzupełnianie brakujących 

elementów w podanych zaproszeniach. 

 

ZAPROSZENIE  

Serdecznie zapraszam Pana/Panią/Państwa na wieczór autorski wielkiego poety Juliusza Słowackiego. 

 Gorąco zachęcam Pana/Panią/Państwa do przybycia. 

 

ZAPROSZENIE  

Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić.  

Uroczystość odbędzie się dnia 16.10.2022 r. o godzinie 16:00. Po niezwykle ciekawym pokazie slajdów 

będzie można skosztować pysznego ciasta i napić się herbaty, lub kawy.  

Serdecznie zapraszamy 

Redakcja gazetki szkolnej "Ósemka" 

 

ZAPROSZENIE  

Serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy, które odbędzie się przy ul. Miłej 10 w Warszawie. 

Z poważaniem, 

Adam Malarski 

 

ZAPROSZENIE  

Uprzejmie zapraszamy Szanownego Pana Dyrektora 29.10.2022 roku o godzinie 12.00 w stołówce szkolnej. 

Samorząd klasowy 

 

ZAPROSZENIE  

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie klas trzecich Gimnazjum nr 1 w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na 

uroczystość zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2023 roku w sali gimnastycznej. 

Gorąco prosimy o towarzyszenie nam w tej wyjątkowej chwili. 



 

7. Rozdanie uczniom w małych grupach zadań z napisania zaproszeń: 

1) Uczniowie Szkoły Muzycznej chcą zaprosić rodziców na szkolne jasełka. 

2) Kończysz 12 lat i chcesz zaprosić swoich przyjaciół na przyjęcie urodzinowe. 

3) Klasa IV zaprasza klasę V na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. 

4) Samorząd szkolny zaprasza uczniów klas IV-V na dyskotekę sylwestrową, która odbędzie 

się w sali gimnastycznej. 

5) Jesteś kucharzem, który zaprasza klientów restauracji na smaczne pierogi. 

Prezentacja zaproszeń napisanych przez uczniów, zwrócenie uwagi na poprawność językową oraz na 

dostosowanie form językowych w zależności od adresata. 

 

8. Podsumowanie lekcji. Gra edukacyjna - malowanie wspólnie z klasą na 16 polach (A, B, C, D - 1, 2, 

3, 4) na tablicy symboli elementów zaproszenia (list, koperta, autor, miejsce, czas, ubranie, adresat, z 

jakiej okazji, zwroty grzecznosciowe itp). Powtórzenie elementów przez uczniów: naprzykład, Gośka, 

pole B2? Odpowiada: List. Potem: Antek, pole C4? Odpowiada: czas itd. Podsumowanie. 
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9. Praca domowa 

Napisać zaproszenie na koncert rockowy albo mecz piłkarski w szkole. 

 

10. Pożegnalna piosenka. 

„Wszyscy się żegnamy, ręce podajemy, 

Przebijamy piątkę. I na przerwę idziemy”. 

 


