Jak wyhodować piątkę na lekcjach języka angielskiego (kl. 4-6)
Daję Ci w prezencie ocenę bardzo dobrą (5) na semestr!
Potraktuj ją jak roślinkę doniczkową. Twoje zadanie polega na tym, aby utrzymać tę piątkę przy życiu, a może nawet
wyhodować sobie z niej szóstkę! Należy się o nią troszczyć na bieżąco, systematycznie, prawie codziennie przez godzinę
w szkole i kilkanaście minut w domu. Jeśli jej nie zaniedbasz, pięknie rozkwitnie i da owoce, którymi będziesz się cieszył
do końca życia. Jeśli zaś zapomnisz o niej, po miesiącu okaże się, że z doniczki wystaje suchy badylek, a pospieszne
ratowanie i podlewanie daje mierne rezultaty. Nie dopuść do tego. Życzę Ci powodzenia!
A oto sposób opiekowania się piątkową rośliną:










 Ucz się codziennie i odrabiaj zadania domowe, a ja raz w miesiącu
postawię ci za to ocenę (waga 1). Każdą pracę domową wpisuję do Librusa,
więc nawet jeśli nie jesteś obecny na lekcji możesz dowiedzieć się co należy
zrobić. Brak pracy domowej zapiszę w Librusie jako np. (nieprzygotowanie),
żebyś wiedział ile razy Ci się to zdarzyło.
 Bierz udział w lekcjach, odpowiadaj na pytania, zgłaszaj się do
czytania, powtarzania dialogów i nie przeszkadzaj innym się uczyć, a ja
zanotuję na każdej lekcji, że twoja praca była świetna. Na koniec miesiąca
dam ci za tę pracę „wypłatę”, czyli ocenę (waga 1) Osoba, która zdobędzie
najwięcej punktów z całej grupy w danym miesiącu za pracę na lekcji, otrzyma dodatkowo „premię” pojedynczą szóstkę - jako „pracownik miesiąca” ;)
Ucz się słówek, które pozwolą Ci zaliczyć kartkówki (waga 1) . Wszystkie kartkówki są zapowiedziane. Mogą
się zdarzyć kartkówki „wyjściówki”, którymi sprawdzę jak pracowałeś na danej lekcji i ile się na niej
nauczyłeś. Taką kartkówkę zapowiem na początku lekcji.
Wykonaj polecone prace pisemne - krótkie lub długie teksty – i przynoś je w terminie (waga 2) UWAGA!
Praca wykonana z opóźnieniem „tanieje” z czasem (1 dzień opóźnienia – 1 stopień w dół)
Przygotowuj się do testów (waga 3) – kiedy sprawdzę test, oddam Ci go, żebyś mógł dokładnie zapoznać się z
oceną.
Specjalna promocja: przed każdym testem masz szansę zdobyć nawet piątkę, jeśli wykonasz zadania
powtórzeniowe typu Check Yourself – zdobytą ocenę możesz przyjąć albo nie – decyzja należy do Ciebie
(waga1)
Zgłaszaj się do wykonywania prac dodatkowych i ustal ze mną temat oraz formę takiej pracy nie później niż
na dwa miesiące przed zakończeniem semestru(waga 2 lub 3).
Możesz wziąć udział w konkursie języka angielskiego i za wyróżnienie w tym konkursie otrzymać ocenę
celującą (waga 3)

W ten sposób uzyskasz dobre oceny i zadbasz o swoją piątkową roślinę. Wymienione przeze mnie warunki są zgodne z
OW (czyli naszym szkolnym systemem oceniania). W zasadach OW znajdziesz więcej informacji na temat oceniania i
uzyskiwania konkretnych ocen.
Jeśli zdobędziesz średnią ocen co najmniej 5,00 w semestrze i wykonasz jeden projekt / lub uzyskasz wyróżnienie w
konkursie, możesz uzyskać ocenę celującą na semestr lub koniec roku. Jeśli zaproponowana przeze mnie ocena
śródroczna, albo roczna będzie dla Ciebie za niska, możesz umówić się ze mną jak ją podwyższyć, ale nie czekaj z tym
do ostatniego momentu.
PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI Pamiętaj, abyś zawsze miał przy sobie podręcznik i ćwiczenia, oraz zeszyt (specjalny
zeszyt do angielskiego w komplecie z podręcznikiem). Nie należy kupować zeszytu zwykłego. Prowadź ćwiczenia i
zeszyt starannie i estetycznie, a w podręczniku nie wpisuj niczego (przekażesz podręcznik kolejnym uczniom).
Ponieważ czasem będziesz otrzymywał zadania na kserokopiach – musisz mieć w piórniku klej.

A teraz DO PRACY!! Powodzenia!
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