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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

spec_funkcjonowanie osobiste i społeczne

3. Temat zajęć:

Wiosna nowa pora roku.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Rozwijanie wiadomości o środowisku, kształtowanie rozumienia następstwa czasowego - zmiany w 
przyrodzie w kolejnych porach roku.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Nowe technologie sprawiają, że uczniowie chętniej i z większym zaangażowaniem włączają się do zajęć, 
są bardziej zmotywowani. Zajęcia będą ciekawsze i na dłużej zapadną uczniom w pamięci.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie rozpoznają pory roku i zjawiska im towarzyszące. Porozumiewanie się z wykorzystaniem 
wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

8. Cele szczegółowe zajęć

1. uczeń dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
2. uczeń wie, jak nazywa się rozpoczynająca się pora roku
3. uczeń potrafi nazywać pory roku z wykorzystaniem wspomagających i alternatywnych metod 

komunikacji (AAC).
4. wykazuje aktywność poznawczą samorzutną i kierowaną
5. dostrzega PCS -y towarzyszące słowom

9. Metody i formy pracy

Metody pracy : oglądądowa ,pokaz, słowna-pogadanka,podające, czynna - zadania stawiane uczniom
 formy pracy: indywidualna , grupowa

10. Środki dydaktyczne

karta pracy,klej, nożyce ,zeszyty,laptop z dostępem do intermetu, film edukacyjny z youtube, platforma 
edukacyjna genially ,learningsapps, zpe , symbole pcs,

11. Wymagania w zakresie technologii
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laptop i tablica multimedialna z dostępem do internetu

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności ,praca z kalendarzem interaktywnym 
https://view.genial.ly/6061a0eb51e3cf0ccea70135/presentation-kalendarz-pcs

Aktywność nr 1

Temat:

Cztery pory roku

Czas trwania

10min

Opis aktywności

Przedstawienie uczniom tematu zajęć np.,,Co jakiś czas , cztery razy w roku ,świat się zmienia.Te 
zmiany nazywamy porami roku.Porozmawiamy dzisiaj o nowej porze roku wiośnie.N-el pokazuje 
dzieciom sumbol PCS ,,pory roku" , ,,wiosna".
Następnie tłumaczy dzieciom , że pory roku maja wpływ na to , jak zmienia się świat. Np. wiosną dzrewa 
robią się zielone i kwitną kwiaty- pokazuje na symbolachPCS kolor zielony oraz kwiaty jednocześnie 
powiązując je z symbolem,,wiosna"; ,,latem jest bardzo ciepło,dzieci maja wakacje"-pokazuje na 
symbolach PCS  wakacje jednocześnie powiązując je z symbolem ,,lato"; ,,jesienią liście spadają z drzew 
i często pada deszcz"-pokazuje na symbolachPCS liście i deszcz jednocześnie powiązując je z symbolem 
,,jesień"; ,,zimą pada śnieg i Święty Mikołaj przynosi prezenty"-pokazuje na symbolachPCS śnieg , 
Świetego Mikołaja i prezenty jednocześnie powiązując je z symbolem ,,zima"
Praca przy stolikach-uzupełnianie kart pracy,dobieranie symboli PCS do pory roku.

Aktywność nr 2

Temat

Poznajemy wiosnę

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

Uczniowie oglądaja prezentacje mulimedialną oraz rozwiązują zagadki
https://read.bookcreator.com/0hnITV8ND5fqQjCs6vLI63H3smb2/HInqSCHAQJW4PwJAM0qWmQ?fbclid=IwAR2juXTdC56JsdbuRakW_K86t5F8JCn3MjZLjGbROKb7hqpZfunHsptVkU0

https://view.genial.ly/6061a0eb51e3cf0ccea70135/presentation-kalendarz-pcs
https://read.bookcreator.com/0hnITV8ND5fqQjCs6vLI63H3smb2/HInqSCHAQJW4PwJAM0qWmQ?fbclid=IwAR2juXTdC56JsdbuRakW_K86t5F8JCn3MjZLjGbROKb7hqpZfunHsptVkU0
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Aktywność nr 3

Temat

Po czym poznajemy wiosnę?

Czas trwania

10

Opis aktywności

Nazywanie atrybutów wiosny przedstawionej na prezentacji https://padlet.com/pwojcik02/AAC - 
Zwiastuny wiosny

Aktywność nr 4

Temat

Sprawdź swoją wiedzę

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

uczniowie na tablicy multimedialnej wykonują przygotowane ćwiczenia utrwalające wiedzę 
- dobierz obrazki do odpowiedniej pory roku https://learningapps.org/10305196
- memory wiosenne kwiaty https://learningapps.org/10090642
- https://zpe.gov.pl/a/temat-115-przylatuja-ptaki/D1B4dOhii zadanie 2 i 3

Podsumowanie lekcji

Pochwała uczniów za wykonana pracę ,pożegnanie.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel pyta uczniów czy podobała się lekcja .Uczniowie odpowiadaja gestem lub wybierają buzkę 
usmiechnięta lub smutną w zależności czy podobały im sie zajecia czy nie.

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

https://padlet.com/pwojcik02/AAC
https://learningapps.org/10305196
https://learningapps.org/10090642
https://zpe.gov.pl/a/temat-115-przylatuja-ptaki/D1B4dOhii
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
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Scenariusz przygotowany dla uczniów z niepełnosprawnościa intelktualna w stopniu umiarkowanym i 
znacznym, czas wykonywania poszczególnych aktywności można modyfikowac w zalezności od 
umiejętnosci dziecka.

16. Materiały pomocnicze

pory_roku.docx
dok1.docx.doc

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/76973/pory_roku.docx
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/76973/dok1.docx.doc

