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Czas trwania zajęć:
2 godz. lekcyjne.

Temat:
Jak można fantazjować z jedzeniem? Tworzenie „smacznych obrazów”.

Cele główne:

uświadomienie uczniom konieczności stosowania urozmaiconej diety,

zwrócenie uwagi na możliwości, jakie niosą kształty i kolory produktów

spożywczych,

rozwijanie twórczego myślenia w oparciu o dostępne materiały,

wdrażanie do tworzenia wierszy rymowanych będących instrukcją do obrazu,

doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych.


Cele operacyjne – uczeń:

opowie o swoim śniadaniu, wymieni produkty wartościowe dla dziecięcego

organizmu, wykorzysta przyniesione produkty spożywcze, by stworzyć obraz,
ułoży wiersz rymowany do własnej kompozycji, wykona zdjęcie, weźmie udział
w zdrowym śniadaniu, ukaże swoje mocne strony.

Metody:
wizualizacji, praktycznego działania, pracy we współpracy, rozwijania twórczego
myślenia.

Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
mydło, ręcznik, fartuszki, produkty spożywcze, taca, aparat fotograficzny, muzyka
relaksacyjna.

Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie z tematem i celami zajęć, określenie NaCoBeZU – znajomość
zdrowych produktów spożywczych, komponowanie obrazu, tworzenie wierszy
rymowanych, pokonywanie własnych oporów.
2. Przygotowanie do pracy z produktami spożywczymi. Wyjście do łazienki,
umycie rąk, przygotowanie tac i materiałów.
3. Prezentacje przyniesionych produktów. Uczniowie opowiadają o tym,
co przynieśli i dlaczego. Podają skojarzenia z kształtami produktów.
4. Praca koncepcyjna. Uczniowie słuchają muzyki i próbują skomponować obraz
na tacy z produktów, które przynieśli.
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5. Prezentacja obrazów. Spacer wśród stolików i podziwianie dzieł wykonanych
przez kolegów i nauczyciela.
6. Inspiracja. Nauczyciel prezentuje swój wiersz rymowany będący instrukcją
do obrazu: „Plaster sera i dwa jajka, o źrebaku to jest bajka. Z kabanosów będą nogi,
jedna zgina się do drogi. Ogon zrobię mu z ogórka, wnet do buzi zrobi nurka!”.
Wspólne zauważenie rymów. Zapisanie propozycji na tablicy.
7. Próba stworzenia własnego wiersza w oparciu o skomponowany obrazek.
Jeśli uczniowie będą potrzebowali pomocy, mogą poprosić nauczyciela lub kolegów
o podpowiedź.
8. Prezentacje wierszy przez chętnych uczniów. Ocena rówieśników.
Skupianie się na pracy, a nie na efekcie.
9. Wykonanie gazetki z klasowego fantazjowania z jedzeniem. Uczniowie robią
zdjęcia (rodzice pomagają w ich wydrukowaniu), samodzielnie przepisują wiersze
na kartki za pomocą komputera. Następnego dnia wywieszają swoje dzieła na
korytarzu szkolnym.
10. Wspólne konsumowanie „spożywczych obrazków”. Delektowanie się
różnorodnymi smakami.
11. Podsumowanie zajęć. Snucie wizji obrazu smacznej kolacji. Rozmowa na temat
wpływu wrażeń wzrokowych na apetyt.

Komentarz metodyczny:
Polisensoryczne uczenie jest niezbędne w przypadku rozwijania dziecięcej
twórczości. Wizualizacje doskonalą pamięć i wpływają na skojarzenia, pozwalają
dzieciom ze SPE zrozumieć otaczający świat.

