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Tytuł lekcji
Praca plastyczna z wykorzystaniem kostek cukru

Cele

rozwijanie motoryki małej,

kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Metody pracy (wg Okonia)
opis, metody realizacji zadań wytwórczych.

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

Środki dydaktyczne
pół opakowania cukru dla każdego ucznia, tekturki z bloków, klej czarodziejski,
pojemniki na klej, pędzle.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Wprowadzenie do zajęć. Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie,
że są architektami. Otrzymują nietypowe zlecenie, bowiem czeka ich wyprawa
w najzimniejsze zakątki świata. Ich praca będzie polegała na zbudowaniu budynku
z brył lodu. Pierwszym etapem ich pracy będzie stworzenie projektu w miniaturowej
wersji przy użyciu kostek cukru.
2. Uczniowie przygotowują stanowiska do pracy. Decydują, czy będą wykonywali
zlecenie samodzielnie, czy we współpracy z kimś innym.
3. Układają konstrukcje z kostek cukru, a ścianki łączą ze sobą przy pomocy kleju
czarodziejskiego. Całość powstaje na tekturkach z bloków.
4. Po zakończeniu pracy uczniowie pomagają nauczycielowi w porządkowaniu sali
(umyciu tacek i pędzli, sprzątnięciu resztek cukru).
5. Przed odłożeniem prac na wystawkę klasową uczniowie przeliczają, z ilu kostek
składa się ich konstrukcja.

Komentarz metodyczny
Kostki cukru można pomalować farbami lub tuszem, np. z pisaków. Pracując
z uczniem ze SPE, należy stosować pytania naprowadzające, formułować proste
i zrozumiałe polecenia, organizować sytuacje zapewniające dzieciom sukcesy,
eksponować ich mocne strony, wspomagać zapamiętywanie, angażując wzrok,
słuch, dotyk, ruch oraz włączając kojarzenie. Należy też dostosować ilość czasu
potrzebnego do wykonania zadania do tempa pracy ucznia.

