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1.  Temat zajęć: Wiosna na talerzu. 
Data zajęć: 23.03.2022 
Rodzaj zajęć: funkcjonowanie osobiste i społeczne 
2.  Czas trwania zajęć: 45 minut 
3.  Uzasadnienie wyboru tematu: 

Propagowanie zdrowego stylu życia na co dzień, kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych 
z uwzględnieniem warzyw w wiosennym jadłospisie. 
4.  Uzasadnienie zastosowania technologii: 
Narzędzia TIK dają możliwość zapoznania uczniów z materiałem w atrakcyjnej i ciekawej formie. 
Pozawalają także zapoznać uczniów z zastosowaniem narzędzi cyfrowych. 
5.  Cel ogólny zajęć:   

Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszych wiosennych warzyw, uświadamianie potrzeby jedzenia 
warzyw. 
6. Cele szczegółowe zajęć: 

 uczeń rozpoznaje i nazywa pierwsze wiosenne warzywa: sałata, szczypior, ogórek, rzodkiewka 

 uczeń potrafi połączyć warzywa w pary 

 uczeń wie, że warzywa są zdrowe 
7. Metody i formy pracy: 

 słowna-objaśnienie, rozmowa 

 oglądowa-pokaz, obserwacja 

 praktycznego działania 

 praca indywidualna z uczniem 
8. Środki dydaktyczne: 

 warzywa na talerzu: sałata , szczypior, ogórek, rzodkiewka 

 etykiety obrazkowo-wyrazowe poznawanych warzyw 

 symbole-buźki, znak PSC,, chcę jeszcze raz" 
9.  Wymagania w zakresie technologii:  
-laptop z podłączeniem do Internetu i rzutnikiem lub tablica interaktywna 
10.  Przebieg zajęć: 

1. Powitanie piosenką ,,Witaj..." 
2. Zaznaczenie daty na kalendarzu i znaczka pogody. 
3. Sprawdzenie obecności. 
4. Ułożenie planu dnia- znaki PSC. 
5. Wiosenne warzywa-układanie puzzli. 

                Wprowadzenie do tematu zajęć. Uczniowie układają  20-elementowe puzzle przedstawiające 
wiosenne  warzywa. 
             https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/jedzenie/367108-nowalijki-wiosna/5x4 

6. Wiosenne warzywa - memory obrazkowe. Uczniowie łączą warzywa w pary. 
            https://learningapps.org/12128046 
 

7. Odszukaj wiosenne warzywa. Nauczyciel nazywa i układa warzywa na talerzu: sałatę, 
szczypior, ogórek i rzodkiewkę. Uczniowie dobierają etykiety obrazkowo - wyrazowe. 
Utrwalanie nazwy wiosennych warzyw.  
Znajdź wiosenne warzywa: 

            https://wordwall.net/pl/resource/15960804 
 
       8. Wiosenny zdrowy talerz. 
            Prezentacja ,,Poznajemy najzdrowsze warzywa na świecie- Ubu poznaje świat" 
             https://youtu.be/R2EwtRLFtM4 
           Przygotowanie kompozycji z wiosennych warzyw. Tworzenie na talerzu wiosennego ludzika z 
warzyw. Smakowanie warzyw. 
    11. Podsumowanie zajęć: 

          Podziękowanie za udział na zajęciach, pochwała uczniów. 
    12. Sposób ewaluacji zajęć: 

           Na koniec  zajęć uczniowie pokazują symbole -buźki, czy zajęcia podobają się, wskazują znak 
PSC,, chcę jeszcze raz". 
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