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Tytuł lekcji
Tworzymy łąkę

Cele

kształtowanie umiejętności posługiwania się linijką i odmierzania odcinków,

powtórzenie i poszerzenie wiedzy na temat środowiska łąki i żyjących tam

organizmów, wyrabianie umiejętności wyszukiwania informacji przy wykorzystaniu
różnych źródeł,

rozwijanie motoryki małej, kształtowanie umiejętności pracy zgodnej z instrukcją.

Metody pracy (wg Okonia)
dyskusja, praca z tekstem, uczenie się przez działanie.

Formy pracy
a. indywidualna, b. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
brystol, białe kartki, bibuła, dowolne materiały plastyczne (plastelina, kolorowy papier,
kredki, flamastry itp.), materiały zawierające informacje o środowisku łąki, opcjonalnie
tablety.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Opierając się na własnej wiedzy uprzedniej, uczniowie poprzez burzę mózgów
tworzą plakat, na którym wypisane są wszystkie informacje, które posiadają
na temat środowiska łąki.
 Jedną stronę kartki wyklejają zieloną bibułą, oznaczającą trawę.
 Druga strona kartki oznacza życie pod ziemią, dlatego kolorują ją na brązowo.
 Korzystając z dostępnych książek/tekstów/plansz/aplikacji wyszukują
min. 3 gatunki roślin rosnących na łące, min. 3 gatunki zwierząt żyjących
na łące oraz min. 3 gatunki zwierząt żyjących pod ziemią.
UWAGA!
Wszystkie gatunki roślin i zwierząt muszą być nowe (nie znajdują się na plakacie
z początku lekcji).
 Wybrane przez siebie gatunki roślin i zwierząt uczniowie wykonują
z dostępnych materiałów plastycznych i umieszczają na swojej makiecie łąki.
2. Uczniowie prezentują swoje prace przed klasą.
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Komentarz metodyczny
W przypadku braku tekstów źródłowych zawierających informacje o łące można
skorzystać z materiałów dostępnych na stronach internetowych. Jeśli nauczyciel
ma do dyspozycji tablety, warto zainstalować aplikację Aniscience. Materiały
źródłowe powinny być dostosowane do umiejętności uczniów, tzn. teksty i książki
dla dzieci niemających trudności z czytaniem i wyszukiwaniem informacji, z kolei
dla uczniów z trudnościami w tym zakresie najlepsze będą plansze tematyczne.

