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1. Etap edukacyjny i klasa  

szkoła podstawowa - klasa VI  
2. Przedmiot  
funkcjonowanie osobiste i społeczne  
3. Temat zajęć:  
Wiosenne powroty- bocian.  
4. Czas trwania zajęć  
45 minut  
5. Uzasadnienie wyboru tematu  
Temat lekcji zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach 
podstawowych. Temat jest zgodny z opracowanym planem edukacyjnym klasy oraz 
wpisuje się w realizację zadań programu profilaktyczno-wychowawczego klasy. Podczas 
lekcji uczniowie zdobędą elementarna wiedzę dotyczącą bociana, który jest kojarzony z 
nadejściem wiosny.  
6. Uzasadnienie zastosowania technologii  
Mając na uwadze trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności wśród dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystanie TIK z pewnością pozytywnie 
wpłynie na zwiększenie koncentracji uwagi na wykonywanych zadaniach. Atrakcyjne 
formy przekazu informacji oraz aktywność zadaniowa z użyciem narzędzi TIK 
niewątpliwie pozwoli na szybsze przyswajanie wiedzy.  
7. Cel ogólny zajęć  
Wzbogacenie wiedzy na temat bociana. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.  
8. Cele szczegółowe zajęć  
1. Posiada elementarną wiedzę na temat bociana.  
2. Zna budowę bociana.  
3. Śpiewa, nuci piosenkę pt: „Kle kle boćku ”  
4. Rozwiązuje zagadki, dobiera pary obrazków.  
5. Składa obrazek z 6 elementów.  
6. Doskonali umiejętność wykorzystania TIK podczas zajęć.  
9. Metody i formy pracy  
Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania.  
Formy: grupowa, indywidualna.  
10. Środki dydaktyczne  

aktywna tablica, aplikacje: www.youtube.com www.learningaps.com www.wordwall.com  
www.jigsawplanet.com www.google.pl  
11. Wymagania w zakresie technologii  
aktywna tablica  
12. Przebieg zajęć  
Czynności wstępne i organizacyjne  
Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, ustalenie daty i dzisiejszej pogody. 
Zapoznanie z tematem zajęć.  
Aktywność nr 1  
Temat: Wiosenne powroty bocianów.  
Czas trwania  
15 min  
Opis aktywności  



Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ptaków powracających do Polski na wiosnę. 
Wypowiedzi dotyczące wyglądu bociana. Prezentacja filmu edukacyjnego pt: "Bociany". 
https://www.youtube.com/watch?v=2XwDTO0Wh_c  
Aktywność nr 2  
Temat  
Budowa bociana.  
Czas trwania  
10 min  
Opis aktywności  
Uczniowie dokonują opisu budowy bociana z wykorzystaniem aktywnej tablicy.  
https://learningapps.org/1338394  
Uczniowie dobierają pary ilustracji przedstawiające bociany. 
https://wordwall.net/resource/1187294  
Uczniowie podejmują próbę wspólnego śpiewania piosenki pt: " Kle, kle boćku".  
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM  
Uczniowie składaja obrazek z 6 elementów. Zakochane-bociany-457625-GALLERY BIG  
(jigsawplanet.com)  
Aktywność nr 3  
Temat  
Kolorowanka  
Czas trwania  
10 min  
Opis aktywności  
Uczniowie wypełniają kontury bociana kredkami. 
https://images.app.goo.gl/UhZuJsxTg95cwYp6A  
Aktywność nr 4  
Temat  
Sprawdzian wiedzy.  
Czas trwania  
8 min.  
Opis aktywności  
Podsumowanie wiedzy uczniów poprzez rozwiązywanie zagadek 
https://wordwall.net/resource/114610  
Sprawdzian wiedzy. https://wordwall.net/resource/13143042  
Podsumowanie lekcji  
Pochwała za aktywny udział w zajęciach, pochwała słowna.  
13. Sposób ewaluacji zajęć  
Ekspozycja prac plastycznych dzieci. Nagroda oklaskami.  
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  
Lekcja może być modyfikowana z uwzględnieniem poziomu funkcjonowania 
psychoruchowego uczniów. Z uwagi na niepełnosprawność uczniów wykonywanie zadań 
i aktywność dzieci wymaga wsparcia nauczyciela. 


