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Tytuł lekcji
W poszukiwaniu wiosny

Cele
Uczeń:

planuje przedsięwzięcie,

szanuje prawo innych do własnego zdania,

pracuje w grupie,

poszukuje informacji w naturalnym środowisku,

postępuje zgodnie z planem,

szanuje przyrodę.

Metody/techniki
według Czesława Kupisiewicza oraz metody aktywizujące:

oparte na słowie (werbalne): dyskusja, prezentacja pracy,

oparte na obserwacji (oglądowe): pokaz z elementami przeżycia,

oparte na działalności praktycznej uczniów: wykonanie zdjęć, filmów,

aktywizujące, np.: burza mózgów, sytuacyjna.

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

Środki dydaktyczne
obrazki (puzzle) o tematyce wiosennej, np. bazie, bocian, krokus, opowiadanie
Wiosenna wycieczka (dostępne w Razem ze słonkiem. Wiosna Marii Kownackiej), lupy,
lornetki, słoiki, woreczki foliowe, pudełka, torby, notesy, ołówki, aparat fotograficzny,
kamera, dyktafon.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Wprowadzenie do zajęć. Uczniowie losują połowę obrazka (puzzle) i, chodząc
po sali, łączą się w pary. W parach dzielą się informacją „Skąd się bierze wiosna?”.
Na sygnał nauczyciela kończą rozmowę i następuje zmiana. Po zakończeniu zabawy
dzieci siadają w kręgu i dzielą się usłyszanymi odpowiedziami.
2. Burza mózgów – „Jak można sprawdzić, czy wiosna już się zbliża? ” („Skąd się
dowiedzieć?”, „Gdzie szukać informacji?”). Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów
na plakacie. Jeżeli wśród udzielonych odpowiedzi nie zostanie wymieniony spacer
lub wycieczka, sam zgłasza ten pomysł.
3. Przygotowanie do wycieczki – nauczyciel czyta rozdział Wiosenna wycieczka
z książki Marii Kownackiej Razem ze słonkiem. Wiosna.
 Dyskusja na temat usłyszanego tekstu oraz udzielanie przez uczniów
odpowiedzi na pytania: „Dlaczego warto przygotować się do wycieczki? ”,

4

„Jak można się do niej przygotować? ”. Uczniowie powinni uzasadnić swoją
wypowiedź.
Planowanie pracy w zespołach. Dzielimy losowo uczniów na cztery zespoły (A, B, C,
D). Uczniowie w grupach przystąpią do zaplanowania działań, po ich zaplanowaniu
rozmawiają na temat efektów planowania – podjętych uzgodnień, podziału
odpowiedzialności.
4. Wycieczka do parku. Uczniowie poszukują informacji w naturalnym środowisku
przyrodniczym. Podpatrują przyrodę, dzielą się spostrzeżeniami, dokumentują
zebrane informacje (zapisują, rysują, stosują symbole, fotografują, filmują).
5. Ewaluacja wycieczki – po powrocie z wycieczki dzieci w zespołach (A, B, C, D)
rozmawiają:
 czy wycieczka przebiegła zgodnie z planem?
 co się udało i dlaczego?
 co było trudne i dlaczego?
 jak pokonywali napotykane trudności?
6. Zwiastuny wiosny. Praca w grupie – uzupełnienie karty pracy: rośliny, ptaki, owady.
Uczniowie wypisują symbolicznie zapamiętane oznaki wiosny. Mogą wykorzystać
wykonane zdjęcia i nagrane filmiki.
Po wykonaniu zadania sprawdzają poprawność wykonania. Po skończonej pracy liderzy
grup prezentują jej wyniki.

Komentarz metodyczny
W pracy z uczniem o SPE należy zwrócić uwagę na dostrzeżenie wysiłku podczas
wykonywania zadania oraz podkreślać zaangażowanie. Należy stosować wiele
ćwiczeń i powtórzeń w celu utrwalenia wiedzy i zautomatyzowania czynności.
Uczniowie szukają odpowiedzi wśród kolegów. Wspólnie dzielą się zebranymi
informacjami. Podają również swoje pomysły na uzyskanie informacji, czy wiosna
naprawdę się zbliża. Jednym z nich jest wyjście na wycieczkę. Uczniowie słuchają
opowiadania i wyciągają wniosek, że do wycieczki trzeba się przygotować.
Przystępują do zaplanowania działań związanych z organizacją wycieczki.
Wspólnie z nauczycielem ustalają trasę, datę i czas trwania wycieczki.

