
KLASA 
HUMANISTYCZNA



Witamy Was serdecznie!

Jesteśmy uczniami klasy II b, humanistycznej, która 
realizuje rozszerzony materiał nauczania z języka 
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Program nauczania rozszerzony został o przedmiot 
uzupełniający - zajęcia dziennikarskie.



W ramach tych zajęć poznajemy historię i teorię 
mediów, zagadnienia warsztatu dziennikarskiego, 
gatunki dziennikarskie, język w mediach, techniki 
prezentacji, gromadzimy materiały do szkolnej 
gazetki.



Atutem tych zajęć jest kształcenie umiejętności planowania, 
twórczego rozwiązywania problemów, samokształcenia, 
komunikowania, dyskusji, korzystania z różnych źródeł  
informacji.

To pozwala skuteczniej przygotować się do pełnienia różnych ról 
w dorosłym życiu.

Program został opracowany do realizacji na 30 godzinach 
lekcyjnych w klasie II i 30 godzinach lekcyjnych w klasie III.



“GRANICE MOJEGO JĘZYKA,
 SĄ GRANICAMI MOJEGO 

ŚWIATA.”



Nie sposób przecenić roli języka w odkrywaniu rzeczywistości. 
Komunikowanie się za pomocą słów daje nam dostęp do 
niezliczonych pomysłów, opinii, doświadczeń i uczuć ludzi 
mówiących tym samym językiem.



Inteligencja językowa pomaga precyzyjnie formułować swoje 
myśli. Jej rozwijanie ćwiczy pamięć, wzbogaca słownictwo, 
wpływa na łatwość skojarzeń i swobodę  wypowiedzi, ułatwia 
publiczne wystąpienia.

W połączeniu z inteligencją kreatywną otwiera umysł na nowe 
potrzeby, pomysły i idee, jest matką wynalazków.



Język odgrywa też pewną rolę w sytuacjach, 
które nie mają wyłącznie komunikacyjnego 
charakteru.

 



Zadania, które proponujemy, uświadomią Wam 
elastyczność języka, to, że jesteście  twórcami 
nowych słów, macie wpływ na język oraz pokaże, ile 
przyjemności mogą sprawić zabawy językowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!



Zad.1

Wykorzystując litery swojego imienia jako 
początkowe litery dowolnych słów, utwórz 
wiersz (do 10 wersów) wywołujący radość.

Zad. 5
Znajdź wyraz, który z podanymi literami 
tworzy słowa:
K_ _ _ ; BA_ _ _ ; U_ _ _ ; M_ _ _ ; T_ _ _;
WZ_ _ _ ; WY_ _ _ ; ZM _ _ _ ; PRO _ _ _

Zad.2
Rozwiąż rebus: K E

 Zad. 6
Odczytaj wyrazy:
E2rd, 3maj, o2gi, 100pa, za1ek

Zad. 3
Przestawiając litery, ułóż 3 nowe słowa z 
wyrazu : KRAB 

Zad.7
Który wyraz nie pasuje do reszty? 
Dlaczego?
dom, willa, pałac,biuro, dacza, chata

Zad.4
Ułóż 3 zdania, których wyrazy zaczynają 
się kolejne od liter : A, B, C

Zad. 8 
Dopisz wyraz pasujący do pozostałych:
sos, radar, rotor, kajak, oko 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Prezentację wykonali: Patrycja Pawłowska i Kuba Stępień, kl.2b


