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duże arkusze papieru/tablica ścieralna 
komplet kolorowych markerów

 pisaki do kaligrafii, długopisy, kredki i ołówki
 egzemplarze różnych gazet i czasopism

stemple (litery, kształty, różne motywy)/tusz
 kartki papieru/małe karteczki/kolorowy papier/klej 
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POTRZEBNE MATERIAŁY

PRZEDSTAW KRÓTKO TEMAT - WITAMY W ZESPOLE REDAKCYJNYM GAZETY DZIECI

ZAPROŚ DZIECI DO KILKU ZABAW INTEGRACYJNO-ENERGETYZUJĄCYCH:

1.

2.

Zróbcie to tak

2 PRZYWITANIE/ZABAWY
INTEGRACYJNE

PYTANIA POMOCNICZE:
Co to jest gazeta? Kto pisze do gazety? Czy czytacie gazety? 
O czym dzisiaj pisze się w gazetach? Dlaczego gazety są takie popularne?

3ROZMOWA KIEROWANA:
JAK POWSTAJE GAZETA

Wybieramy prowadzącego. Reszta dzieci spaceruje swobodnie. Prowadzący decyduje, w jaki
sposób mają się zachowywać wszyscy grający: jak bardzo smutni ludzie, jakby wygrali na

loterii, jakby przedzierali się przez dżunglę, jak ktoś przestraszony, itp. 

Kto też tak ma

Siadamy lub stajemy w kręgu. Wybieramy prowadzącego. Ta osoba wstaje i mówi o sobie
jedną rzecz, kończąc zdaniem “kto  też tak ma?” (np. lubię jeździć na rowerze, kto też tak ma?).

Osoby, które “też tak mają” zamieniają się miejscami. 
Po każdej rundzie wybieramy nowego prowadzącego.
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Podziel dzieci na 3,4 osobowe zespołu dla każdego zespołu przygotuj komplet
materiałów - wycinanka (załącznik 1)/klej/kartka papieru oraz udostępnij różne

czasopisma. Zadaniem jest stworzenie klasyfikacji czasopism:
-ze względu na częstotliwość wdawania

-ze względu na odbiorcę
- ze względu na treść

oraz wyszukanie przykładowych tytułów dla każdej kategorii
 (Internet/czasopisma przyniesione).

 
W ramach podsumowania można stworzyć mapę myśli,

 obrazującą klasyfikację czasopism 
(na tablicy lub dużym arkuszu papieru).

 

CZASOPISMA I GAZETY -
KLASYFIKACJA (ROZSYPANKA)

Poinformuj dzieci, że przyszedł czas, w którym Wasza grupa staje się  
 zespołem redakcyjnym czasopisma. Zadaj pytanie: "Jak tworzy się gazetę?". 

Dodatkowe pytania pomocnicze:
Jakie zadania muszą zostać zrealizowane, żeby powstała gazeta?

Kto tworzy gazetę?
Jak nazywają się stanowiska pracy poszczególnych

 osób odpowiedzialnych za stworzenie gazety?
Czym zajmują się: redaktor naczelny, dziennikarz, 

korektor, osoby z działu grafiki, fotograf?
Jak wygląda okładka? Co zawiera pierwsza i ostatnia strona?

Jakie działy może zawierać czasopismo? Co to jest spis treści?
 

Stwórzcie wieloformatową notatkę - mapę myśli, która będzie Waszym
pomocniczym źródłem w trakcie prac nad własną gazetą.

5
JAK i KTO TWORZY GAZETĘ
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WYBIERZCIE TEMAT PRZEWODNI/GRUPĘ ODBIORCÓW
PODZIEL GRUPĘ NA ZESPOŁY/GRUPY ROBOCZE,

1.
2.

      PRZYDZIECIE WSPÓLNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI/ZADANIA 
(ustalcie wspólnie tematykę i odbiorców, podzielcie między sobą zadania i odpowiedzialności,
kto tworzy okładkę, jaki tytuł będzie mieć wasza gazeta, jakie tematy  będziecie poruszać, jakie
działy będą się w niej znajdować (np. ważne, sprawy, przepisy, polecane książki, strona z
humorem, itp.),  kto odpowiada za artykuły, kto odpowiada za zdjęcia, zdecydujcie o objętości
czasopisma i ilości artykułów i wypowiedzi, które się w nim pojawią (wypowiedzi to także
rysunki, kolaże, memy), stwórzcie wstępną makietę wg wzoru - to ułatwi prace i etap składania
wszystkich materiałów w całość,).  

TWORZYMY WŁASNĄ GAZETĘ 6

TYTUŁ

ZDJĘCIE/OBRAZ

TREŚĆ TREŚĆ

TREŚĆTREŚĆ TREŚĆ

PODSUMOWANIE/PREZENTACJA
CZASOPISMA
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Załącznik 1
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