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Czas trwania zajęć:
2 godz. lekcyjne.

Temat:
Jak skonstruować cyfry elektroniczne?

Cele główne:

uświadomienie uczniom zasad działania wyświetlacza w zegarach elektronicznych,

wdrażanie dzieci do wykorzystywania zdobytej wiedzy,

rozwijanie logicznego myślenia,

doskonalenie współpracy z partnerem,

wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań dzieci przez wzmacnianie

ich mocnych stron.

Cele operacyjne – uczeń:

wykorzysta zdobyte wiadomości, zaprojektuje kolejne cyfry na wyświetlaczu

elektronicznym, rozwiąże zagadki, skonstruuje własne, wykaże się współdziałaniem
i wytrwałością, skorzysta z pomocy nauczyciela i rówieśników.

Metody:
praktycznego działania, demonstracja, wizualizacja, pracy we współpracy.

Formy pracy:
zbiorowa, w parach, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
zalaminowany model wyświetlacza siedmiosegmentowego, mazaki, waciki
do demakijażu, woda, kratownica lub zeszyt w kratkę.

Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie z tematem i celami zajęć, określenie NaCoBeZU –
wykorzystanie wiedzy, tworzenie cyfr przez zamalowywanie właściwych segmentów
wyświetlacza, rozwiązywanie i tworzenie zagadek, współdziałanie z partnerem,
pokonywanie własnych ograniczeń.
2. Obserwacja wyświetlacza zegara elektronicznego. Uczniowie wyciągają
wnioski.
3. Prezentacja działania wyświetlacza siedmiosegmentowego. Uczniowie
razem z nauczycielem zapalają kolejne segmenty, zamalowując je jaskrawym
mazakiem.
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Po zmoczeniu wacika wodą i wyciśnięciu można bardzo szybko wytrzeć zamalowane
fragmenty. Dzieci poznają schemat działania i tworzenia kolejnych liczb.
4. Praca w parach. Partnerzy na zmianę zapalają segmenty według poleceń kolegi.
5. Praca na kratownicy. Uczniowie w parach tworzą kolejne liczby wskazujące
godziny na zegarze elektronicznym. Wspólnie ustalają, które segmenty gasną,
a które się zapalają.
6. Rozwiązywanie zagadek. Dzieci rozwiązują zagadki, np. „Który segment się
zapali, a który zgaśnie?”. Krzyżykami wykreślają gasnące elementy i domalowują
brakujące.
7. Konstruowanie zadań dla kolegów, np. „Zapal lub zgaś jeden segment,
by zapis był prawdziwy”.
8. Ocena poprawności skonstruowanych zadań, a także rozwiązań.
Komunikowanie się par w celu dokonania konstruktywnej oceny. Przyjmowanie
krytyki bez wpadania w złość.
9. Podsumowanie zajęć. Rozmowa na temat wynalazków i ich wpływu na ludzkie
życie.
10. Ocena współdziałania. Uczniowie oceniają się wzajemnie. Ważne, by dzieci
ze SPE miały życzliwych partnerów.

Komentarz metodyczny
Wdrażanie do samodzielności w zakresie tworzenia jest niezwykle istotne
w procesie gromadzenia doświadczeń. Każdy krok jest przemyślany i sprzyja
samodoskonaleniu. Praca w parach ma wiele zalet, zwłaszcza w aspekcie rozwoju
ucznia ze SPE. Podczas tej formy dziecko nieprzerwanie skupia się na zadaniu,
ponieważ jest nadzorcą, wykonawcą i generatorem pomysłów. Uczy się
od partnera i ma okoliczności do trenowania umiejętności, a także sposobność
do ukazania swoich mocnych stron.

