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Temat ośrodka tygodniowego: Astronomiczne opowieści. 

Temat zajęć: Ziemia w Układzie Słonecznym 

Czas trwania zajęć:  90 min (2h) i 45 min (1h) 

  

Cel główny:  Zdobycie wiedzy na temat planet Układu Słonecznego. 

Cele operacyjne: - znajomość planet Układu Słonecznego; 

 - znajomość kolejności planet Układu Słonecznego; 

-znajomość cech charakterystycznych Ziemi 

odróżniających ją od pozostałych planet; 

- znajomość warunków niezbędnych do życia; 

- świadomość konieczności działań proekologicznych 

w celu ochrony Ziemi; 

- znajomość wybranych działań proekologicznych; 

 

Cele wynikające z niepełnosprawności uczniów: 

 

– kształtowanie umiejętności komunikacyjnych – opis 

ilustracji, formułowanie zdań na określony temat; 

– rozwijanie umiejętności uczestnictwa w komunikacji 

- zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, oczekiwanie 

na swoją kolej; 

– usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi na 

wykonywanym zadaniu, przekazywanych treściach; 

– doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy; 

Rozwijane kompetencje kluczowe:  

– kompetencje matematyczne oraz kompetencje 

w zakresie nauk przyrodniczych (zmiany klimatyczne  

i ich konsekwencje, treści proekologiczne); 

 – kompetencje osobiste, społeczne w zakresie uczenia 

się - umiejętność pracy w zespole, nabywanie zdolności 

uczenia się; 

 – kompetencje obywatelskie – dbałość o Ziemię, 

ekologię, przyrodę;  



Metody pracy: Wg W. Okonia 

- m. asymilacji wiedzy - pogadanka, praca z książką/ 

zdjęciami/ilustracjami, 

- m. samodzielnego dochodzenia do wiedzy - klasyczna 

metoda problemowa, 

 - m. waloryzacyjna - ekspresja 

 - m. praktyczne - m. ćwiczebne 

 

Formy pracy: - indywidualna zróżnicowana, 

 - grupowa, 

     

Środki dydaktyczne: - ilustracje tematyczne (zdjęcia planet, plakat Układu 

Słonecznego, Eko-kodeks); 

 - karty pracy 

 - puzzle – pocięte ilustracje z działaniami 

matematycznymi wraz z opisem; 

 - ilustracje Ziemi – edukacja plastyczna 

 - farby plakatowe; 

 - utwór muzyczny „W Układzie Słonecznym” 

 - ćwiczenia – kl. II cz. 2, str. 80,81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ  

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ( 90 min.) 

 

I. ZAJĘCIA WSTĘPNE (45 min.) 

 

 Sprawdzenie obecności. Prowadzenie rozmowy na temat samopoczucia uczniów. 

Wyjaśnienie ewentualnych kwestii wychowawczych (działania bieżące).  

 Przypomnienie uczniom  ich obowiązków, wynikających z otrzymanej etykietki 

dyżurnego. 

 Sprawdzenie zadania domowego, przygotowanie stanowiska pracy (wyciagnięcie 

zeszytów, książek i piórników). 

 Ustalenie daty, dnia tygodnia oraz zapisanie tematu zajęć na tablicy oraz w zeszytach. 

 

II. PRACA POZNAWCZA (45 min.) 

 

1. Układanie puzzli – pociętych planet Układu Słonecznego (z zaznaczoną cyfrą rzymską 

jako jej miejsca w układzie). 

2. Szeregowanie otrzymanych ilustracji na tablicy wg odczytanych wyników – tworząc 

Układ Słoneczny // Układanie zdjęć planet zgodnie z zapisanymi cyframi. 

3. Rozwiązywanie działań matematycznych w celu otrzymania nazwy konkretnych 

planet (wynik określa nazwę konkretnej planety) wraz z ciekawostkami na ich temat 

(zaznaczonymi cyframi arabskimi). // Ćwiczenia lewopółkulowe – układanie ilustracji 

wg ciągów sekwencji. 

4. Wskazanie Ziemi w Układzie Słonecznym i opisanie jej cech charakterystycznych (na 

podstawie ilustracji – np. odległość od Słońca, kolory, powierzchnia, wielkość itp.) 

5. Zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy Ziemią a pozostałymi planetami 

(naprowadzenie uczniów na kwestie związane z warunkami niezbędnymi do życia). 

6. Umieszczenie na tablicy ilustracji poglądowych prezentujących „warunki niezbędne 

do życia” – woda, powietrze, słońce, ziemia i temperatura. Uzasadnienie wyboru  

(np. powietrze – mieszanina gazów niezbędnych do procesu oddychania ludzi; 

wymiany gazowej roślin; ziemia – bogata w minerały i pierwiastki niezbędne do 

prawidłowego wzrostu roślin; itd.) 

7. Prezentacja ilustracji Ziemi w złej kondycji – zdjęcie poglądowe; pogadanka  

nt zagrożeń wynikających ze złego gospodarowania planety Ziemi (wycinka lasów, 

produkcja plastiku, marnowanie wody, prądu itp.) – omówienie ilustracji 

przedstawiających niszczące działania człowieka. 

8. Ustalenie podstawowych zasad, czynności pozwalających ograniczyć proces 

degradacji Ziemi (oszczędzanie wody, segregacja śmieci, wykluczenie plastiku itp.). 

9. Eko zasady – podpisywanie ilustracji samodzielnie // podpisywanie ilustracji 

dopasowując etykiety wg wzoru; 

10. Podsumowanie informacji na temat Układu Słonecznego – kolejności występowania 

planet – zeszyt ćwiczeń, kl. II, strona 80,81. 

 



Przerwa śródlekcyjna (w zależności od potrzeby i przebiegu zajęć) 

 Zabawa ruchowa 4 żywioły –„powietrze” – kręcenie się wokoło jak trąba powietrzna; 

„woda” - kapiące krople – podskoki; „ogień” – szybkie przebieranie nogami na skutek 

gorącej podłogi; „ziemia” – leżenie/siedzenie w siadzie prostym na podłodze. 

 

 Wysłuchanie piosenki „W Układzie Słonecznym”.  

 

III. EKSPRESJA ( 35 min) – Edukacja plastyczna 

„Marzenie Ziemi” – wykonanie własnego rysunku obrazującego pragnienia Ziemi; sytuacje  

i działania przynoszące jej szczęście // „Ziemia w kropkach” – wykonanie za pomocą 

stemplowania palcami farbami plakatowymi, planety Ziemi. 

 

IV. ZAJĘCIA KOŃCOWE zamykające część edukacji plastycznej podsumowaniem 

zajęć edukacji wczesnoszkolnej (10 min) 

 

Podsumowanie pracy uczniów – prezentacja swoich prac. 

 


