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Tytuł lekcji
Wykopaliska

Cele

poznanie sposobów pracy paleontologa i archeologa,

odczytywanie zakodowanych informacji,

tworzenie opisu wybranego przedmiotu.

Metody pracy
pogadanka, metoda sytuacyjna, realizacji zadań.

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

Środki dydaktyczne
piasek, kasza, pędzle, łyżki, pęsety, kości z masy porcelanowej, skamieliny, bursztyny,
muszle, fragmenty glinianego naczynia, kamienie, zdjęcia znalezisk z podpisami,
podkładki, karta odkrywcy, karta do tworzenia opisu.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Zajęcia rozpoczynają się od rozmowy w kręgu z uczniami na temat pracy
paleontologa i archeologa.
2. Poznanie narzędzi pracy. Zwrócenie uwagi na to, ile wymaga ona cierpliwości oraz
jak ważne i cenne są znaleziska.
3. Uczniowie dostają karty odkrywcy i karty do tworzenia opisu z podkładkami.
Zapoznają się z miejscami pracy oraz wcześniej przygotowywanymi stanowiskami.
4. Podział uczniów na grupy 3–4-osobowe. Uczniowie w wyznaczonych miejscach
w klasie poszukują ukrytych przedmiotów. Znalezisko przynoszą na tacę
z odpowiednim podpisem i zdjęciem.
5. Na karcie odkrywcy zaznaczają, co udało im się znaleźć, oraz odszyfrowują nazwę.
6. Na karcie do tworzenia opisu zaznaczają cechy wybranego znaleziska.
7. W grupach podliczają wszystkie odnalezione przedmioty.
8. Urządzają wystawę z odnalezionych przedmiotów.

Komentarz metodyczny
Zajęcia wymagają wcześniejszego przygotowania, bez obecności dzieci, tak żeby
nie widziały ukrytych przedmiotów. Praca powinna odbywać się w możliwie jak
najmniejszych zespołach, tak żeby każde dziecko mogło brać czynny udział w zajęciach.
Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy wypisać poszczególne
etapy pracy. Należy również uwzględnić dłuższy czas wykonywania zadania.

