
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy aktywnej przeprowadzonych  

w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych w Białymstoku 

 

Tematyka zajęć: „Ptaki zimą” 

Rodzaj zajęć: Funkcjonowanie osobiste i społeczne  

Data: 11.01.2022r.  

Ilość uczniów: 3 

Klasa: Va 

Czas trwania: 45 min. 

Prowadzący: Alicja Olech 

Cel ogólny:  

- Poznawanie i utrwalanie wiadomości o ptakach zimujących w Polsce 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

- rozpoznaje i nazywa co najmniej dwa gatunki ptaków pozostających w kraju na zimę, 

- samodzielnie pracuje z obrazkami ptaków i etykietami, sprawdza, porównuje czy zrobił 

dobrze, 

- naśladuje gesty i odgłosy prezentowane przez nauczyciela,  

- nazywa i utrwala znajomość kolorów: czerwony, żółty, szary,  

- przelicza na konkretach w zakresie do 5 i 10 (w zależności od prezentowanego poziomu 

funkcjonowania danego ucznia), 

- słucha tekstu wiersza i odpowiada na pytania wspierając się obrazkami, 

- obsługuje program graficzny na tablicy aktywnej, wybierając kolor i kolorując ptaki ze 

wsparciem nauczyciela, 

- korzysta z platformy mTalent- programu „Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy”. 

 

Forma pracy: zespołowa, zindywidualizowana,  

Metody nauczania: 

- pogadanka, 

- pokaz, 

- metoda komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, 

- praktycznego działania, 

- technologia informacyjno- komunikacyjna, 

- elementy metody M. Montessori, 

- wzmocnień pozytywnych. 

 

Materiały dydaktyczne: tablica obecności, pogody, kalendarz, symbole PCS, tablica 

multimedialna TIK, prezentacje i filmiki z kanału YOU TUBE-linki, obrazki przedstawiające 

poszczególne gatunki ptaków zimujących, etykiety z nazwami ptaków, karta pracy (źródło: 

„Z lasem przez cały rok- zima”), nagrody rzeczowe- naklejki oraz pokarmowe- prażone pestki 

słonecznika. 



Przebieg zajęć: 

1.Część wstępna: 

- powitanie uczniów podaniem dłoni, sprawdzenie obecności- uczniowie samodzielnie 

zaznaczają symbolem „jest” lub „nie ma” pod swoim imieniem na tablicy obecności lub 

imieniem kolegów, których nie ma na lekcji, obserwacja i nazywanie obecnego stanu pogody 

za oknem oraz wybór odpowiedniego symbolu obrazkowego PCS, określanie dnia tygodnia i 

miesiąca- uczniowie zaznaczają kolejny dzień w kalendarzu na tablicy, 

- rozmowa wprowadzająca do tematu zajęć, wspólne oglądanie zdjęć przedstawiających 

aktualną porę roku oraz środowisko, w którym żyją ptaki zimujące w Polsce na tablicy 

aktywnej. 

2.Część główna: 

- zapoznanie z gatunkami ptaków pozostających na zimę w naszym kraju (wróbel, sikorka, 

gil), utrwalenie znajomości symbolu obrazkowego PCS „ptak”. Nauczyciel prezentuje, 

wskazuje, nazywa poszczególne ptaki na tablicy aktywnej korzystając z poniższych linków: 

Wróbel: 

https://www.youtube.com/watch?v=pcLmYc-dHII 

Sikorka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne3BLHIUSbU 

Gil: 

https://www.youtube.com/watch?v=fa2j6nhNQdI 

 

Uczniowie obserwują filmy i prezentacje przedstawiające ptaki, zapoznają się z ich wyglądem 

oraz odgłosami, słuchają prezentacji. 

Nauczyciel nazywa i rozdaje obrazki z postaciami ptaków. Z tyłu obrazka jest nazwa gatunku 

ptaka. Każdy uczeń otrzymuje obrazek jednego z prezentowanych ptaków i nazywa je 

powtarzając ich nazwy po nauczycielu. Nauczyciel prezentuje etykiety z nazwami ptaków, 

odczytuje je i kładzie na dywaniku. Uczniowie powtarzają nazwy ptaków odczytując 

globalnie ich nazwy z etykiet. Następnie ma miejsce praca własna z obrazkami i etykietami. 

Uczniowie porównują etykiety ze swoich obrazków i dobierają identyczną. Mogą 

samodzielnie sprawdzić czy etykieta jest właściwa dzięki schematycznemu obrazkowi z tyłu 

etykiety. Każdy pracuje na swoim dywaniku. 

- zabawa ruchowo- naśladowcza „Ptaki”- uczniowie naśladują gesty oraz odgłosy 

prezentowane przez nauczyciela, poznają wygląd i kolory upierzenia poszczególnych ptaków, 

nazywają kolory. 

Widzę, że przyleciały tu piękne ptaszki: energiczne szare wróble (n-l wskazuje dziecko mające 

wróble), Nauczyciel pyta: kto ma szare wróbelki, uczeń odpowiada, nauczyciel oznajmia: 

Twój wróbelek ma szare piórka i pyta: jaki kolor mają piórka wróbla? Dzieci odpowiadają: 

szary. Dzieci wybierają szare piórka z koszyczka. 

Widzę, że przyleciały tu urocze sikorki z żółtym brzuszkiem ( n-l wskazuje dziecko z 

sikorkami), Nauczyciel pyta: kto ma sikorki z żółtym brzuszkiem, uczeń odpowiada, nauczyciel 

https://www.youtube.com/watch?v=pcLmYc-dHII
https://www.youtube.com/watch?v=Ne3BLHIUSbU
https://www.youtube.com/watch?v=fa2j6nhNQdI


oznajmia: Twoje sikorki maja żółte brzuszki, i pyta: jaki kolor brzuszek sikorki? Dzieci 

odpowiadają: żółty. Dzieci wybierają z koszyczka żółte piórka. 
Widzę, że przyleciał tu piękny gil- zimowy gość z czerwonym brzuszkiem (n-l wskazuje 

dziecko z gilem). Nauczyciel pyta: kto ma gila z czerwonym brzuszkiem?, uczeń odpowiada, 

nauczyciel oznajmia: Twój gil ma czerwony brzuszek, i pyta: jaki kolor ma brzuszek gila? 

Dzieci odpowiadają: czerwony. Dzieci wybierają z koszyczka czerwone piórka. 
Właśnie widzę jak wszystkie ptaszki nadlatują (dzieci naśladują gest latania), o chyba 

znalazły nasionka słonecznika, wysypane przez dzieci do karmnika i zaczęły dziobać je 

najpierw powoli, a później coraz szybciej (dzieci naśladują dłońmi gest dziobania w 

odpowiednim tempie- szybko,  wolno), a teraz rozglądają się wokół (dzieci kręcą głowami w 

różne strony), i znowu dziobią resztę ziarenek, po czym odfruwają i lecą dalej. 

Uczniowie częstują się w nagrodę za wspólną zabawę prażonymi pestkami słonecznika. 
 

- uczniowie słuchają tekstu- na podstawie wiersza D. Sokołowskiej „Zimowe dni” 

Na gałęzi wróble razem z sikorkami, 

Mimo śniegu, mrozu pozostały z nami, 

Inne ptaki dawno za morze odleciały 

Tylko te maleństwa z nami pozostały 

My z wdzięczności do nich trochę smakołyków im damy 

Skórek ze słoniny i garść dobrych ziaren, 

By ptaki kochane dobrze zniosły mrozy i zdrowe zostały 

A gdy przyjdzie wiosna pięknie znów ćwierkały. 

Uczniowie odpowiadają na pytania wskazując prawidłowe obrazki i nazywając je. 

Jakie ptaki pozostały z nami na zimę? Wróble, sikorki 

Co zjedzą ptaki zimą? Słoninę i ziarna 

Ile przyleciało ptaków?1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 
 

- zabawy grafomotoryczne na tablicy aktywnej (TIK), wypełnianie konturu ptaków kolorem. 

- uczniowie rozpoznają i nazywają kolory korzystając z programu „Rozumienie i 

naśladowanie mowy”. 

- uzupełnianie karty pracy: Oznacz ptaki, które zimują w Polsce. Uczniowie rysują kółeczko 

na obrazku z ptakiem pozostającym na zimę w naszym kraju, 

- podsumowanie- uczniowie odszukują w prezentacji filmowej ptaki, które poznały na lekcji, 

próbują samodzielnie wymówić ich nazwy: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QRUMSv77Q4 

 

3. Część końcowa: 

- ocena słowna oraz pochwała uczniów przez nauczyciela za wykonaną pracę oraz włożony 

wysiłek, rozdanie naklejek, 

- porządkowanie klasy, 

- pożegnanie. 

 

Opracowanie : Alicja Olech 

https://www.youtube.com/watch?v=7QRUMSv77Q4

