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1. Etap edukacyjny i klasa
edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot
edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody
3. Temat zajęć:
Kolorowy rok
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat zgodny z podstawą programową i programem nauczania i realizowanym programem nauczania
"Program edukacji wczesnoszkolnej. klasy 1 - 3" Jadwigi Hanisz
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne, zwłaszcza
ćwiczenia interaktywne. Uczniowie mają większą motywację do pracy podczas zajęć, a aktywność dzieci
się zwiększa.
7. Cel ogólny zajęć
Utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat pór roku i umiejętności rozpoznawania ich
charakterystycznych cech.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. nazywa pory roku i pisze ich nazwy
2. wypowiada się na temat czterech pór roku podając przykłady zmian zachodzących w przyrodzie
3. układa pytania i udziela odpowiedzi do ulubionej pory roku
4. układa puzzle, rozsypankę
5. dodaje i odejmuje w zakresie 20
9. Metody i formy pracyb>
Metody wg W. Okonia
podająca: objasnienia, opis
problemowa: rozmowa kieerowana,
praktycznego działania: zadania interaktywne, praca z książką, metody aktywizujące
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
10. Środki dydaktyczne
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Multibook "Nowi Tropiciele"
Karty ćwiczeń - część 5
Tablica mutimedialna
Laptop z dostępem do Internetu
Rozsypanka wyrażeniowa dla każdego ucznia i kolorowe karteczki z nazwami pór roku
Zasoby Internetu:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/315659-cztery-pory-roku-dla-dzieci/5x6
https://learningapps.org/display?v=pp9258hsk21
https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU
https://learningapps.org/display?v=ps77ubc0t21
https://wordwall.net/pl/resource/738953/przyroda/4-pory-roku-klasa-1
11. Wymagania w zakresie technologii
Laptop z dostępem do Internetu, tablica interaktywna
12. Przebieg zajęć
Aktywność nr 1
Temat:
Wprowadzenie do zajęć
Czas trwania
5 minut
Opis aktywności
1. Zapoznanie z tematyką i celami zajęć - układanie puzzli przedstawiających cztery pory roku:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/315659-cztery-pory-roku-dla-dzieci/5x6
2. Rozmowa na temat ilustracji
Co przedstawiono na rysunku?
Jakie pory roku pokazano na ilustracji?
Aktywność nr 2
Temat
Pory roku
Czas trwania
15 minut
Opis aktywności
1. Rozwiązanie zagadek dotyczących poszczególnych pór roku - zagadki czytane przez nauczyciela
(aplikacja zmodyfikowana przeze mnie)
https://learningapps.org/display?v=pp9258hsk21
2. Rozmowa kierowana na temat zmian zachodzących w poszczególnych porach roku na podstawie
obejrzanego filmu i własnych doświadczeń dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU
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3. Ustne układanie pytań i odpowiedzi na temat ulubionej pory roku ze szczególnym zwróceniem uwagi
na uzasadnienie wypowiedzi.
4. Podpisywanie nazwami pór roku ilustracji w Kartach ćwiczeń (część 5) Nowi tropiciele. Przyklejanie
brakujących elementów obrazków pod każdą porą roku.
Aktywność nr 3
Temat
Zabawy z porami roku
Czas trwania
20 minut
Opis aktywności
1. Ćwiczenia i zabawy inteaktywne związane z porami roku (autorska aplikacja "Kolorowy rok" na
LearningApps)
dobieranie par - nazwa pory roku z odpowiednią ilustracją
ćwiczenia doskonalące kolejność pór roku
segregowanie zdjęć i zdań dotyczących charakteryski określonej pory roku
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - puzzle
https://learningapps.org/display?v=ps77ubc0t21
2. Porządkowanie wyrażeń i łączenie ich z odpowiednią porą roku - rozsypanka. Wklejenie do zeszytu.
Aktywność nr 4
Temat
Podsumowanie zajęć
Czas trwania
5 minut
Opis aktywności
1. Odpowiadanie na pytania - Prawda czy Fałsz? Przeciąganie i upuszczanie elementów do odpowiedniej
grupy.
https://wordwall.net/pl/resource/738953/przyroda/4-pory-roku-klasa-1
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

3

Aktywn2_zad4.jpg
Pory_roku_rozsypanka.docx
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna
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