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Autor/autorka

Anna Zaradzka

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Spotkanie z lekturą " Niezłe ziółko".

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Realizacja podstawy programowej dla pierwszego etapu kształcenia. Jest to propozycja lekcji na 
pierwsze spotkanie po zapoznaniu się z książką w domu.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane technologie i narzędzia TIK pozwalają szybciej i efektywniej przyswajać, sprawdzać i 
utrwalać wiedzę.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie i uzupełnienie najważniejszych informacji dotyczących samodzielnie przeczytanej lektury 
Barbary Kosmowskiej " Niezłe ziółko".

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń wyodrębnia postacie główne i drugorzędne w lekturze.
2. Uczeń ustala kolejność zdarzeń w lekturze.
3. Uczeń wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z lekturą.

9. Metody i formy pracy

Metody:

pogadanka 
film
prezentacja
ćwiczenia interaktywne
doświadczenie 

Formy:

indywidualna 
praca w parach
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zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

egzemplarze książek " Niezłe ziółko"
zeszyty w trzy linie
zioła: majerane, lubczyk, bazylia, szałwia , mięta
kartki do ewaluacji
lerning apps  
https://learningapps.org/display?v=p83amfuzj21  
https://learningapps.org/display?v=phejudnqc21
genially     https://view.genial.ly/617c57a29ada4f0de266092a/presentation-informacje-o-barbarze-
kosmowskiej
wordwall   https://wordwall.net/pl/resource/24212129/metryczka-ksi%c4%85%c5%bcki-niez%c5%82e-
zi%c3%b3%c5%82ko

11. Wymagania w zakresie technologii

Dostęp do tablicy interaktywnej, komputera, internetu jeśli lekcja prowadzona stacjonarnie.
Dostęp do laptopów, tabletów, smartfonów internetu jeśli lekcja prowadzona jest zdalnie.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności, podanie celów lekcji.

Aktywność nr 1

Temat:

Rozpoznajemy zapach.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczniowie mają zawiązane oczy i rozpoznają zapachy ziół: mięty, lubczyku, majeranku, szałwii, bazylii.
Dzielą się wrażeniami z doświadczenia. Odpowiadają ustnie  na pytanie: Który zapach ziół był trudny do 
rozpoznania? Co zioła mają wspólnego z lekturą, którą przeczytali?

Aktywność nr 2

Temat

Przedstawienie postaci autorki lektury Barbary Kosmowskiej.

Czas trwania

https://learningapps.org/display?v=p83amfuzj21
https://learningapps.org/display?v=phejudnqc21
https://view.genial.ly/617c57a29ada4f0de266092a/presentation-informacje-o-barbarze-kosmowskiej
https://view.genial.ly/617c57a29ada4f0de266092a/presentation-informacje-o-barbarze-kosmowskiej
https://wordwall.net/pl/resource/24212129/metryczka-książki-niezłe-ziółko
https://wordwall.net/pl/resource/24212129/metryczka-książki-niezłe-ziółko
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Opis aktywności

Zapoznanie uczniów z autorską prezentacją na temat autorki lektury pt. " Niezłe ziółko" Barbarą 
Kosmowską.
https://view.genial.ly/617c57a29ada4f0de266092a/presentation-informacje-o-barbarze-kosmowskiej
Rozmowa o obejrzanej prezentacji. Udzielanie odpowiedzi na pytania w prezentacji.

Aktywność nr 3

Temat

Metryczka lektury.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Uczniowie w autorskiej prezentacji uzupełniają  metryczkę lektury.
https://wordwall.net/pl/resource/24212129/metryczka-ksi%c4%85%c5%bcki-niez%c5%82e-
zi%c3%b3%c5%82ko
Uczniowie przepisują metryczkę do zeszytu. Zwracają uwagę na prawidłową kolejność zapisu: tytuł, 
autor, ilustrator. miejsce akcji, główni bohaterowie, inni bohaterowie.

Aktywność nr 4

Temat

Sprawdzenie stopnia znajomości lektury.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Uczniowie w autorskich prezentacjach sprawdzają swoją wiedzę o lekturze. 
1. Łączenie obrazków z podpisami.
https://learningapps.org/display?v=phejudnqc21
2. Porządkowanie  kolejności zdarzeń w lekturze.
https://learningapps.org/watch?v=p83amfuzj21

Podsumowanie lekcji

https://view.genial.ly/617c57a29ada4f0de266092a/presentation-informacje-o-barbarze-kosmowskiej
https://wordwall.net/pl/resource/24212129/metryczka-książki-niezłe-ziółko
https://wordwall.net/pl/resource/24212129/metryczka-książki-niezłe-ziółko
https://learningapps.org/display?v=phejudnqc21
https://learningapps.org/watch?v=p83amfuzj21
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Podziękowanie za udział w zajęciach. Podsumowanie wyników ewaluacji.
13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie otrzymują dwie kartki z początkiem zdania, które mają dokończyć. Następnie przyczepiają je 
na tablicy w odpowiednim miejscu.
1. Dowiedziałem/am się o .............................. .
2. Potrafię ..................................................... .

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

Zajęcia można przeprowadzić zdalnie i stacjonarnie.
Przy 1 aktywności podczas nauczania zdalnego, można poprosić dzieci aby wykonały te zadanie z 
rodziną.
Przy 3 i 4 aktywności podczas nauczania stacjonarnego prezentacje są wyświetlane na tablicy 
interaktywnej . Uczniowie w parach ustalają prawidłowe odpowiedzi, losowo podchodzą do tablicy i 
wykonują zadanie .

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

