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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

spec_funkcjonowanie osobiste i społeczne

3. Temat zajęć:

Powitanie wiosny

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Tematyka zajęć wynika bezpośrednio z założeń podstawy programowej dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Temat realizowany jest 
zgodnie z zagadnieniami zaplanowanymi w planie pracy edukacyjno — wychowawczej klasy.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie na lekcji technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprawi, że lekcja będzie dla 
uczniów bardziej efektywna i atrakcyjna. Poprzez użycie TIK uczniowie w ciekawy sposób rozszerzą oraz 
utrwalą wiedzę o wiośnie.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie rozpoznają pory roku i zjawiska im towarzyszące.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pory roku.
2. Uczeń potrafi wymienić symbole wiosny.
3. Uczeń potrafi nazywać pory roku samodzielnie lub z wykorzystaniem wspomagających i 

alternatywnych metod komunikacji (AAC).

9. Metody i formy pracy

Matody: działanie praktyczne, aktywizująca, słowna, oglądowa
Formy: indywidualna, grupowa

10. Środki dydaktyczne

Laptop, kalendarz, kartki z miesiącami z komunikacją PCS, ilustracje z buźką uśmiechniętą i smutną

11. Wymagania w zakresie technologii

Laptop  z dostępem do Internetu.

12. Przebieg zajęć
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Czynności wstępne i organizacyjne

Powitanie uczniów i przedstawienie tematu zajęć- 5min

Aktywność nr 1

Temat:

Pory roku

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Nauczycielka tłumaczy uczniom,że pory roku mają wpływ na to jak zmienia się przyroda. Przedstawia 
krótką charakterystykę każdej pory roku z pokazywaniem miesięcy na kartach PCS oraz z 
wykorzystaniem aktualnego kalendarza. Uczniowie  przypominają i utrwalają nazwy poszczególnych  
miesiący. Nauczycielka zadaje pytania dotyczące zjawisk atmosferycznych w każdej porze roku. 
Uczniowie odpowiadają. 
Słuchanie piosenki o nowej porze roku:
https://www.youtube.com/watch?v=2IrQt24NFX4

Aktywność nr 2

Temat

Zwiastuny wiosny

Czas trwania

15min

Opis aktywności

Nauczycielka rozmawia z uczniami z czym kojarzy im się wiosna. Omawiają symbole wiosny- Marzanna, 
przebiśniegi, krokusy, bociany.
Wiosna pierwsze oznaki w przyrodzie- film edukacyjny:
https://www.youtube.com/watch?v=Eey0t_fdLpA

Aktywność nr 3

Temat

Poznajemy wiosnę

https://www.youtube.com/watch?v=2IrQt24NFX4
https://www.youtube.com/watch?v=Eey0t_fdLpA
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Czas trwania

10min

Opis aktywności

Nauczycielka pokazuje datę w kalendarzu kiedy rozpoczyna się wiosna. Uczniowie poznają nową porę 
roku ogladając film edukacyjny.: 
https://www.youtube.com/watch?v=8cMz0ZDV7ZQ

Aktywność nr 4

Temat

Ćwiczenia interaktywne

Czas trwania

5min

Opis aktywności

Uczniowie sprawdzają zdobytą wiedzę poprzez ćwiczenia multimedialne:
https://learningapps.org/8631478
https://learningapps.org/9552637

Podsumowanie lekcji

Nauczycielka dokonuje podsumowania lekcji.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczycielka pyta uczniów jak podobały im się zajęcia. Odpowiadają pokazując ilustrację z buźką 
uśmiechniętą lub smutną.

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://www.youtube.com/watch?v=8cMz0ZDV7ZQ
https://learningapps.org/8631478
https://learningapps.org/9552637
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

