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Tytuł lekcji
Niepodległa

Cele
Uczeń:

wyjaśnia, dlaczego dla Polaków niepodległość ma tak ogromne znaczenie,

wymienia najważniejsze symbole Polski,

pracuje w zespole,

odszyfrowuje ukryty tekst za pomocą kodowanych kart.

Metody pracy (wg Okonia)
pogadanka, opowiadanie, pokaz, ćwiczeniowa.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
animacja Historia Polski Tomasza Bagińskiego, rysunki symboli narodowych (godła,
flagi, hymnu), mata do kodowania, karty pracy.

Opis przebiegu zajęć
1. Na tablicy multimedialnej nauczyciel przedstawia animację Historia Polski Tomasza
Bagińskiego.
2. Rozmowa z dziećmi nt. ważnych wydarzeń dla Polski.
3. Przedstawienie i omówienie symboli narodowych. Rozmowa.
4. Dzieci wspólnie na macie do kodowania rozwiązują ukryte hasło „Polska”.
5. Praca w grupach. Dzieci w małych 2–3-osobowych zespołach rozwiązują
zaszyfrowane hasła: „Warszawa”, „hymn”, „godło”, „flaga”.
6. Prezentacja prac i podsumowanie zajęć.

Komentarz metodyczny
Ważne, aby dzieci zrozumiały, że w dzisiejszym świecie informacja jest
elementem, który nas identyfikuje, za pomocą którego można nas znaleźć
np. w internecie. Szyfrowanie informacji jest świetną zabawą, która wprowadza
element tajemniczości i przygody do omawianego trudnego tematu związanego
z ochroną danych osobowych. Pracując z uczniem ze SPE, należy stosować
pytania naprowadzające, formułować proste i zrozumiałe polecenia, organizować
sytuacje zapewniające dzieciom sukcesy, eksponować ich mocne strony, stosować
wzmocnienia pozytywne (pochwały, nagrody).

