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Tytuł lekcji
Projektowanie i wykonywanie kopert papierowych

Cele

rozwijanie inwencji twórczej i samodzielności uczniów przy projektowaniu

i wykonywaniu kopert papierowych,

kształtowanie umiejętności trasowania i cięcia po linii,

wyrabianie dbałości o estetykę wykonanych prac.

Metody pracy (wg Okonia)
problemowa, praktycznego działania.

Formy pracy
a. zbiorowa jednolita, b. indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne
projekty różnych kopert, papier, ołówki, nożyczki, klej, linijki, farby, pisaki, kredki.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Rozmowa z dziećmi na temat pisania listu: „Jak można, będąc od siebie daleko,
przekazać najbliższym swoje myśli i przeżycia?”.
Pokaz różnych kopert. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy kopert
tradycyjnych i okolicznościowych. Zanim dzieci przystąpią do wykonywania ciekawej
koperty, najpierw zgłaszają pomysły (najlepiej w postaci wstępnego rysunku).
2. Nauczyciel analizuje z dziećmi projekty kopert i ich modele. Wspólnie dokonują
wyboru najbardziej oryginalnych kopert i zwracają uwagę na estetykę wykonania.
3. Ozdabianie kopert wg własnego projektu.
4. Prezentacja wykonanych kopert.
5. Ewaluacja techniką zdań niedokończonych:
Najbardziej podobało mi się dzisiaj………..
Dowiedziałem (-łam) się……………………
Poznałem (-łam) …………………………….
Zapamiętam, że…………………………….

Komentarz metodyczny
Pracując z dziećmi ze SPE, zadbać należy o powtarzanie reguł obowiązujących
w klasie oraz jasne wyznaczanie granic i egzekwowanie ich przestrzegania.
Należy też często odwoływać się do konkretu, wspierać dziecko w wykonywaniu
zadania. Oceniając ucznia, nauczyciel powinien zwrócić uwagę na nagradzanie
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najmniejszych sukcesów, stosować zasady stopniowania trudności w celu
umożliwienia mu uzyskania pozytywnej oceny. Nagradzać należy nie tylko
za efekty pracy, ale również za włożony wysiłek.

