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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Ja i moja rodzina

4. Czas trwania zajęć

60 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową i programem nauczania dla pierwszego etapu kształcenia.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne. Uczniowie mają 
większą motywację do nauki. Sposób przekazywania informacji jest różnorodny, a nabywanie nowych 
wiadomości odbywa się poprzez zabawę. Zastosowanie odpowiednich narzędzi TIK sprawia, że 
zaangażowanie i aktywność dzieci na lekcji jest bardzo duża.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców, wzmacnianie i zacieśnianie więzi 
emocjonalnej z członkami rodziny.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. słucha uważnie nagrania inscenizacji "Dzieci czwórka i laurka" D. Gellnerowej i D. Gellner i bierze 
udział w rozmowach na jej temat

2. rozwija słownictwo związane z rodziną, wskazuje nazwy czynności wykonywanych przez członków 
rodziny

3. formułuje i zapisuje zdania z nazwami czynności
4. zapisuje swoje pomysły na niespodziankę dla rodziców
5. wykonuje prosty upominek dla mamy

9. Metody i formy pracyb>

Metody wg W. Okonia:

podająca: opowiadanie, opis, objaśnienia,
problemowa: rozmowa kierowana, szukanie odpowiedzi na pytania
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praktycznego działania : burza mózgów, ćwiczenia interaktywne, praca z książką
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

Multibook "Nowi tropiciele"
Karty ćwiczeń część 5
Tablica multimedialna
Loptop z dostępem do Internetu
szablony, kółka, paski kolorowego papieru na wykonania pracy plastycznej i ewaluacji zajęć

Zasoby Internetu:
https://epodreczniki.pl/a/temat-158-ulubione-zabawy-z-rodzicami/D17Niq03j
https://www.youtube.com/watch?v=Zu7fBEeCB1o
https://www.youtube.com/watch?v=5kf4Tf1Gpt8
https://www.youtube.com/watch?v=xkmYv2WHWcU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OWQBImdLoc8
https://www.youtube.com/watch?v=cTaaY_ZrmN8
https://learningapps.org/display?v=p5q2xzha521
11. Wymagania w zakresie technologii

Laptop ze stałym dostępem do Internetu, tablica multimedialna.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie do zajęć

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
1. Zapoznanie się z tematyką i celami zajęć poprzez rozwiązanie krzyżówki (drugi slajd) i ułożenie z 
rozsypanki literowej rozwiązania z krzyżówki na tablicy.
https://epodreczniki.pl/a/temat-158-ulubione-zabawy-z-rodzicami/D17Niq03j

2. Burza mózgów:

wymienianie przez uczniów skojarzeń z wyrazem rodzina,
zapisywanie skojarzeń na tablicy przez nauczyciela
ustalenie, które skojarzenia są dla uczniów najważniejsze.

3. Obejrzenie filmu "Rodzina"
https://www.youtube.com/watch?v=5kf4Tf1Gpt8

4. Próba odpowiedzi na pytania:

Co to jest rodzina?
Co to znaczy być rodziną?

https://epodreczniki.pl/a/temat-158-ulubione-zabawy-z-rodzicami/D17Niq03j
https://www.youtube.com/watch?v=Zu7fBEeCB1o
https://www.youtube.com/watch?v=5kf4Tf1Gpt8
https://www.youtube.com/watch?v=xkmYv2WHWcU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OWQBImdLoc8
https://www.youtube.com/watch?v=cTaaY_ZrmN8
https://learningapps.org/display?v=p5q2xzha521
https://epodreczniki.pl/a/temat-158-ulubione-zabawy-z-rodzicami/D17Niq03j
https://www.youtube.com/watch?v=5kf4Tf1Gpt8
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Aktywność nr 2

Temat

Dzieci czwórka i laurka

Czas trwania

25 minut

Opis aktywności
1. Wysłuchanie nagrania inscenizacji z multibooka lub przeczytanie przez nauczyciela "Dzieci czwórka i 
laurka" D. Gellnerowej i D. Gellner 
Nagranie dostępne również:
https://www.youtube.com/watch?v=Zu7fBEeCB1o

2. Rozmowa kierowana na temat treści inscenizacji.

3. Przypomnienie dat związanych ze świętami członków rodziny takich, jak Dzień Mamy, Dzień Taty, 
Dzień Dziecka, itp. Wywieszenie kart z kalendarza.

4. Zapisywanie pomysłów na niespodziankę dla rodziców (praca w parach).

5. Wykonanie kwiatka dla mamy (Nauczyciel przygotowuje dzieciom paski papieru i szablony listków i 
środka kwiatka)
Przykładowy sposób wykonania:
https://www.youtube.com/watch?v=xkmYv2WHWcU

Aktywność nr 3

Temat

Z moimi rodzicami

Czas trwania

20 minut

Opis aktywności
1. Rozmowa na temat ulubionych sposobów spędzania czasu w gronie rodziny.

2. Po wyczerpaniu pomysłów dzieci obejrzenie dwóch części filmu i sprawdzenie, co jeszcze można robić 
wspólnie z rodziną.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OWQBImdLoc8
https://www.youtube.com/watch?v=cTaaY_ZrmN8

3. Dobieranie nazw czynności pasujących do ilustracji (slajd 4)
https://epodreczniki.pl/a/temat-158-ulubione-zabawy-z-rodzicami/D17Niq03j

4. Układanie i zapisywanie 2-3 zdań z wybranymi z ćwiczenia nazwami czynności.

Aktywność nr 4

Temat

https://www.youtube.com/watch?v=Zu7fBEeCB1o
https://www.youtube.com/watch?v=xkmYv2WHWcU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OWQBImdLoc8
https://www.youtube.com/watch?v=cTaaY_ZrmN8
https://epodreczniki.pl/a/temat-158-ulubione-zabawy-z-rodzicami/D17Niq03j
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Podsumowanie zajęć

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności
1. Sprawdzenie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć.

2. Dobieranie par - odczytywanie nazw członków rodziny i łączenie ich z odpowiednią ilustracją.
https://learningapps.org/display?v=p5q2xzha521

13. Sposób ewaluacji zajęć

Na kółeczkach otrzymanych od nauczyciela rysują wesołą lub smutną buźkę i umieszczają w 
wyznaczonym miejscu na tablicy. Uśmiechnięta buźka oznacza, że zajęcia spełniły oczekiwania uczniów, 
a smutna, że nie są zadowolone z zajęć.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://learningapps.org/display?v=p5q2xzha521
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

