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WSTĘP 

                           W latach 2020-2022 w naszej szkole, w ramach programu Erasmus+ realizowaliśmy 

projekt p.t. „Gry i zabawy oraz outdoor teaching, jako metody podnoszące poziom jakości 

kształcenia w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 40 w Zabrzu”. 

                  Aby pogłębić wiedzę na temat metody sięgnęliśmy do lektury książki „Edukacja Przygodą, 

Outdoor i Adventure Education w Polsce, teoria, przykłady, konteksty”. Rozpoznawaliśmy miejsce 

„edukacji przygody” w naukach pedagogicznych, jej źródła i praktykę w wybranych krajach 

europejskich oraz w Polsce - również w pracy z dziećmi  i młodzieżą z niepełnosprawnościami. 

                 Praca ta jak i szereg odbytych kursów (School Environmental Education. An example in 

actιon”, “Outdoor education to improve pupils participation and fight drop out” we Włoszech,  

“Smart Teachers Play More! Combine academic subjects and language learning with play and 

movement games to optimize” i “Mindfullness, meditation and outdoor teaching” na Islandii ) oraz 

wizyty w szkołach: Scoala Gimnaziala Rosia w Rumunii i w Istituto Compresivo G.Verga Comiso (RG) 

we Włoszech, dały nam podstawę do opracowania scenariuszy, które wykorzystujemy w 

codziennych zajęciach szkoły.  

               Zdobyta wiedza i doświadczenie, przyniosły już pierwsze efekty. Skatalogowane tematycznie 

scenariusze, zawierające gry dydaktyczne i zajęcia outdoor teaching były podstawą do 

przeprowadzenia biegu dydaktyczno-przełajowego, zorganizowanego dla sześciu zabrzańskich szkół 

podstawowych. Stworzyliśmy także w szkole ogród, w którym dzieci i młodzież uczestniczą w lekcjach 

oraz znajdują chwilę wytchnienia na łonie natury, gdyż - jak wynika z obserwacji w szkołach we 

Włoszech i Islandii - praca w środowisku naturalnym,  w zgodzie z naturą może być skuteczną terapią 

w niwelowaniu napięć i zażegnywaniu konfliktów, 

               Korzyści z odbytego projektu jest sporo; głównie, rzecz jasna, merytoryczne odnoszące się 

do poszerzenia naszej wiedzy i warsztatu pracy.  Równocześnie podnieśliśmy nasze kompetencje 

językowe – w szkole odbywały się zajęcia z języka angielskiego na dwóch poziomach znajomości 

języka i warsztaty kulturowo-językowe. Dzięki projektowi wzbogaciliśmy bazę szkoły o drukarki, 

monitor edukacyjny i pomoce dydaktyczne, z których korzystamy w codziennej pracy. 

                 Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy także zainteresowanym nauczycielom naszej 

szkoły i innych szkolnych placówek. Mamy nadzieję, że wszyscy znajdą inspirację do swoich działań, 

a przede wszystkich dostrzegą, jakie korzyści płyną z zastosowania w codziennej pracy pedagogicznej 

takich metod jak outdoor education oraz wszelakich gier edukacyjnych.  

 
                                                                           Anna Rosa – autor i koordynator projektu 
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              W Polsce funkcjonują różne określenia Outdoor education. Powstaje pytanie, czy jest to 

pedagogika przeżyć (jak jest określana w literaturze niemieckiej - Erlebnipädagogik, której ojcem jest 

Kurt Hahn, czy czeskiej Zážitková pedagogika), czy też bliżej jej do idei skautingu, stworzonego w 

Anglii przez Roberta Baden-Powella (rozwiniętej w Polsce w formie harcerstwa). 

              Samo pojęcie Outdoor education jest szerokie i trudne do zdefiniowania. W jego obrębie 

możemy pomieścić ekstremalne wyprawy, jak i lekcję w terenie a nawet bierną obserwację przyrody. 

Jest opisywane zarówno jako metoda, proces i cel. Na dodatek nie wszystkie aktywności muszą być 

realizowane w terenie, można część zajęć odbywać stacjonarnie (pokazanie filmu związanego z 

tematem czy opracowanie trasy wycieczki). 

                  Pomiędzy pedagogiką przygody a pedagogiką przeżyć istnieje subtelna różnica: 

 W adventure educaction główny akcent pada na relacje międzyludzkie (funkcjonowanie                             

w grupie, komunikowanie się, współpracę, zaufanie, umiejętność rozwiązywania konfliktów)                     

i procesy zachodzące w samej jednostce ludzkiej (samoświadomość, duchowość, wiara we własne 

siły, umiejętność oceny swoich możliwości, sposoby przełamywania własnych ograniczeń). 

Założeniem adventure educaction jest też wywołanie zmian w grupie i w jednostce poprzez 

bezpośredni i celowy kontakt z przygodą, wyzwaniem i doświadczeniem. W tym celu 

wykorzystywane są gry terenowe, symulowane środowiska przygody. „Przygoda” to kluczowe 

pojęcie outdoor adventure educaction i jest określana jako jakieś przeżycie w czasie wolnym, o 

niepewnym wyniku. Jest to działanie zaplanowane, z ryzykiem na niskim, akceptowalnym poziomie, 

powodujące podniesienie kompetencji uczestników takich jak: umiejętności praktyczne, postawy 

prospołeczne, wiedza o świecie, przyrodzie i wzbogacanie doświadczeń.  

                W założeniach niemieckiej metody Erlebnipädagogik (pedagogika przeżyć) główny nacisk 

pada na działanie, które wspiera rozwój osobowości poprzez stawianie jednostki wobec wyzwań 

fizycznych, psychicznych i społecznych. U podstaw działań, zastosowanych po raz pierwszy przez 

Kurta Hahna w szkole w Salem, leżały: aktywność fizyczna w terenie, służba bliźnim, wyprawy i 

rozwijanie umiejętności praktycznych i zdolności umysłowych oraz rozwijanie talentów. W metodzie 

tej wszystkie działania powinny być zaplanowane i przewidywalne, a kluczowymi pojęciami są 

wydarzenie i przeżycie: wydarzenie staje się przeżyciem wyłącznie poprzez konkretną osobę. Ważne 

jest również - jak przeżycie zostanie przez jednostkę przepracowane – czy w wyniku wydarzenia 

jednostka zbuduje swoją wiedzę, podniesie poziom samopoznania. Nigdy nie wiadomo do końca, 

jakie przeżycie wywoła dane wydarzenia, dlatego należy przestrzegać wysokich standardów 

bezpieczeństwa planowanych wydarzeń. W tym obszarze dąży się do poszerzania strefy komfortu, 
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poprzez przełamywanie ograniczeń, a dobrym środkiem, prowadzącym do tego celu jest ruch i sport. 

Cały proces odbywa się pod kontrolą doświadczonego trenera w bezpiecznych warunkach. 

                  Ważną różnicą pomiędzy obiema metodami jest podejście do dzikiej natury.                                   

W niemieckiej historii pedagogiki dzikość była uważana za czynnik niesprzyjający wychowaniu, 

natomiast w krajach anglosaskich postrzegano ją pozytywnie i uważano za najważniejszy czynnik 

wychowawczy, który łączy ją z poczuciem wolności, zdrowiem, życiem zgodnym  z rytmem przyrody. 

                   Obie metody: pedagogika przeżyć Erlebnipädagogik w Niemczech, Zážitková pedagogika 

w Czechach i pedagogika przygody adventure educaction w USA i w Wielkiej Brytanii mają długą 

tradycję i ciągle są rozwijane. Są subdyscypliną naukową obecną w szkołach wyższych i obszarami 

rozległych badań naukowych. W polskich uczelniach edukacja przygodowa jest dziedziną nieznaną 

lub marginalizowaną. Wyjątkiem jest Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, która w 

ramach Wydziału Turystyki i Rekreacji prowadzi Zakład Turystyki Aktywnej i Przygodowej.  Metoda 

outdoor education nie doczekała się jak dotąd polskich opracowań naukowych.  

                 W świecie edukacja przygodowa usytuowana jest pośród nauk pedagogicznych.                            

W Polsce funkcjonuje w obszarze pedagogiki społecznej, która zajmuje się zjawiskami kultury, czasem 

wolnym, rekreacją i wypoczynkiem. Pedagogika przygodowa, jeśli odbywa się w czasie wolnym 

wpisuje się w: edukację równoległą, animację społeczno-kulturalną, andragogikę i pedagogikę 

alternatywną. 

                 Edukacja przygodowa wykazuje związki z pedagogiką zdrowia w zakresie: wychowania w 

zasadach bezpieczeństwa, ochrony zdrowia psychicznego i działaniami ratowniczymi.  

                 Edukacji przygodowej blisko też do kultury fizycznej, która funkcjonuje na skrzyżowaniu 

nauk biologicznych i społecznych. W jej ramach funkcjonuje dziedzina zwana pedagogiką kultury 

fizycznej, a jej przedmiotem są problemy wychowawcze i dydaktyczne związane z wychowaniem 

fizycznym, zdrowotnym, sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją ruchową. Zatem możemy tu 

zawrzeć takie działania jak: rekreacja ruchowa, turystyka, pedagogika turystyki, socjologia turystyki, 

turystyka edukacyjna, turystyka kwalifikowana i survival. 

                 Podsumowując outdoor education funkjonuje na skrzyżowaniu nauk pedagogicznych, tych 

związanych z kulturą fizyczną oraz z naukami o zdrowiu. Pamiętać też należy, że zajęcia tego typu są 

również podnoszeniem kompetencji społecznych, rozwijaniem relacji międzyludzkich. Jedna z 

definicji nazywa outdoor education empiryczną metodą uczenia się wykorzystującą wszystkie zmysły, 

odbywającą się poprzez kontakt z naturą, dotyczącą wytwarzających się relacji pomiędzy 

człowiekiem a tymże środowiskiem.  
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               W naszej szkole czerpiemy zarówno z pedagogiki przeżyć, jak i z pedagogiki przygody, 

działając w środowisku naturalnym, zawsze pod opieką doświadczonych pedagogów.  Dodatkowo 

włączamy we wszystkie działania elementy dydaktyczne, związane z działaniami praktycznymi. Dzięki 

temu powiązaniu nasi uczniowie powinni lepiej sobie dawać radę   w skomplikowanej rzeczywistości, 

jaka nas otacza. 

 

Anna Rosa (na podstawie „Miejsce pedagogiki w naukach pedagogicznych”, Ewa Palamer- 

Kabacińska str. 12 – 42) 
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TURYSTYKA AKTYWNA W KONTAKCIE Z PRZYRODĄ W PROGRAMIE PROMOCJI 

AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SZKOŁY 

 

Jednym z pierwszoplanowych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego 

zagospodarowania czasu wolnego. Wśród potencjalnych zainteresowań uczniów jednym z 

cenniejszych jest turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą. Uprawianie jej umożliwia kontynuację 

procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w warunkach środowiska naturalnego. Jest to 

prowadzenie procesu edukacji także w terenie otwartym – określanym terminem outdoor education. 

Jednym z potencjalnych zainteresowań uczniów, których rozbudzanie i rozwijanie może być 

szczególnie cenne, jest niewątpliwie zaspokajanie potrzeb poznawczych, wynikających z kontaktów 

z przyrodą, jak również związanych z turystyką i krajoznawstwem.  

Wprowadzenie różnych form turystyki aktywnej do zajęć pozalekcyjnych: wycieczek 

szkolnych lub lekcji wychowania fizycznego uatrakcyjnia i wzbogaca program dydaktyczno – 

wychowawczy o istotne korzyści zdrowotne, poznawcze i kulturowe. Jedną z najbardziej pożądanych 

dla współczesnego człowieka form spędzania czasu wolnego jest aktywność fizyczna jako 

przeciwwaga postępującej hipokinezji obecnych pokoleń. 

Najbardziej charakterystycznym światowym trendem w zakresie aktywności fizycznej 

rekreacyjnej jest powrót do jej uprawiania w środowisku naturalnym. Cechą tej formy 

wolnoczasowej aktywności jest też zalecana odmienność miejsca jej uprawiania od miejsca stałego 

przebywania (dla uczniów są to najczęściej pomieszczenia zamknięte).  

Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 

Określenie „sport” jest synonimem aktywności fizycznej i wiąże się z wszelkimi formami aktywności 

fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane stawiają sobie za cel wypracowanie 

lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków lub osiągniecie wyników 

sportowych na wszelkich poziomach.  W związku z tym w szkole powinno organizować się 

rekreacyjno – sportowe zajęcia pozalekcyjne i promować partnerstwo szkół z innymi podmiotami 

zajmującymi się sportem i rekreacją. 

Obiektywnymi powodami prowadzenia promocji aktywności fizycznej wśród dzieci 

i młodzieży powinny być między innymi następujące przesłanki: 

- aktywność fizyczna jest niezbędnym czynnikiem prawidłowego psychofizycznego rozwoju dzieci 

i młodzieży,  
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- aktywność fizyczna w czasie wolnym staje się dla współczesnych pokoleń nie tyle kwestią 

dobrowolnego wyboru, co koniecznością, powinnością moralnym obowiązkiem i biologiczną 

potrzebą, gdyż jej niedostatek (hipokinezja) jest główną przyczyną tzw. chorób cywilizacyjnych 

zwanych w związku z tym hipokinetycznymi, 

- wyniki badań wskazują, że aktywność fizyczna młodego pokolenia Polaków jest wysoce 

niewystarczająca i odbiega od standardów europejskich. 

Szkolny program promocji aktywności fizycznej powinien być warunkiem przygotowania 

uczniów do racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego.  Z tego względu prowadzenie na terenie 

naszej szkoły różnych form zajęć masowych, zespołowych i indywidualnych byłoby dawaniem szans 

wszystkim, niezależnie od miejsca zamieszkania i poziomu kultury rodziny. W ramach wielu zajęć 

pozaszkolnych młodzież mogłaby wraz z nauczycielem projektować, realizować i oceniać 

efektywność osiągnięć własnych korzystając z fachowego doradztwa i realnej pomocy nauczycieli – 

wychowawców w momentach, gdy taka pomoc okaże się niezbędna. Może to być optymalny wariant 

układu: inicjatywa i samodzielność młodzieży i integracja wychowawcza dorosłych.  

          Rady pedagogiczne powinny tworzyć szkolne programy promocji aktywności fizycznej. Wymaga 

to jednocześnie znajomości subiektywnych uwarunkowań decyzji o podejmowaniu (lub 

niepodejmowaniu) przez uczniów aktywności fizycznej. Uwarunkowania te, to m.in. motywy 

podejmowania takich zachowań, zainteresowanie poszczególnymi formami ruchowymi oraz bariery 

powodujące niepodejmowanie takich działań.  

Wprowadzenie do szkół programów promocji aktywności fizycznej zgodne jest z europejskimi 

tendencjami zawartymi w Białej Księdze Sportu przyjętej przez Komisję Europejską w 2007 roku. 

Sformułowano w niej wytyczne dotyczące szerokorozumianego sportu. Postulatami zawartymi w 

planie działań są m.in.: 

- ustanowienie przyznawania znaku jakości szkołom, które aktywnie uczestniczą w popieraniu i 

propagowaniu aktywności sportowej w środowisku szkolnym, 

- propagowanie sportu i wychowania fizycznego jako podstawowych elementów wysokiej jakości i 

jako sposobu uatrakcyjniania szkoły i zwiększania obecności na zajęciach”. 

 

Biorąc pod uwagę funkcje, jakie powinien pełnić czas wolny w życiu dzieci i młodzieży, wydaje 

się, że dla znakomitej części populacji uczniów właśnie zajęcia o charakterze turystycznym będą 

najbardziej efektywnym sposobem na zaspokojenie osobistych potrzeb i zainteresowań w zakresie 

odpoczynku i rozrywki. Turystyka pełni w edukacji dzieci i młodzieży nieocenioną rolę, 
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krajoznawstwo wpisuje się w nowoczesne metody nauczania i realizacje szkolnych ścieżek 

edukacyjnych, pozwalających na utrwalenie wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne doświadczenie.   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r.                                    

w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola i placówki krajoznawstwa        i 

turystyki reguluje wszystkie kwestie związane z tą formą aktywności uczniów (Dz. U. Nr 135, poz. 

1516, 2001). 

Szkoły organizujące dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki coraz częściej, 

także w obszarze wymiany międzynarodowej zgodnie z założeniami „Układu Schengen”, mogą w tym 

zakresie współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami.  

Cele prowadzenia tego typu działalności to m.in.: 

- stwarzanie możliwości poznawania kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 

kultury i historię, języka danego kraju; 

- poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego; 

- wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; 

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

- przeciwdziałanie patologii społecznej; 

- poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

          Pozalekcyjne zajęcia krajoznawstwa i turystyki mogą odbywać się w różnych formach: 

- wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełniania 

obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych; 

- wycieczki krajoznawczo- turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania 

kondycyjnego i umiejętności; 

- imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje;  

- imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem; 

- imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielona szkoła, szkoły 

zimowe, szkoły ekologiczne.  

             Turystyka aktywna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się form turystyki. 

Organizowanie zajęć turystyki szkolnej w kontakcie z naturą umożliwia kontynuację procesu 

kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w warunkach środowiska naturalnego. Jest to zgodne ze 

światowymi tendencjami prowadzenia procesu edukacji także w terenie otwartym.  W wielu krajach 

ważnym elementem tego nurtu jest adventure education (edukacja przygodowa). W tej koncepcji 
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wychowawczej przeżycie przygody stanowi centralny i najbardziej istotny punkt procesu 

psychofizycznego rozwoju jej uczestnika. Elementem wychowania przez przygodę jest również 

adventures tourism (turystyka przygodowa), który    w praktyce szkolnej może oznaczać np. wycieczki 

wysokogórskie w celu poznania geologii terenu, zbierania ciekawych minerałów, które po powrocie 

z wyprawy będą katalogowane (Sonelski, 2008). 

Podsumowując omawiany temat, zajęcia w plenerze zapewniają dzieciom i młodzieży relaks 

i wypoczynek psychiczny, poprawiają wydolność życia. Zajęcia plenerowe stwarzają możliwość 

doznania cennych bodźców zarówno charakterze biologicznym (których źródłem mogą być 

powietrze, słońce, woda), jaki i psychologicznym, wzmacniających efekty aktywności fizycznej. 

Kontakt ze środowiskiem przyrodniczym jest bowiem także źródłem niezapomnianych wrażeń 

estetycznych budzących szacunek do natury, służących nabieraniu dystansu do spraw codziennych.  

 

Magdalena Malczyk – Rotuska (na podstawie „Turystyka aktywna w kontakcie z przyrodą           w 

programie promocji aktywności fizycznej w szkole”, Rajmund Tomik str. 43 – 60). 
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DOŚWIADCZENIA NAUKI I PRZYGODY NA ŻAGLOWCACH SZKOLENIOWYCH 

 

 

Żeglarstwo szkoleniowe w Wielkiej Brytanii należy do uznanego nurtu outdoor & andventure 

education. W latach 2005-2007 zespół badawczy z Edynburga przeprowadził projekt badawczy 

dotyczący młodzieży biorącej udział w rejsach na żaglowcach szkoleniowych. Chciano udowodnić, że 

udział w rejsach szkoleniowych pozytywnie wpływa na młodzież, m.in. poprzez podniesienie jej 

poczucia własnej wartości. 

Naukowcy szukali odpowiedzi na pytanie, jakie korzyści przynosi młodym ludziom udział w 

rejsach szkoleniowych. Podczas poszukiwania odpowiedzi na to pytanie skupili się głównie na 

społecznych aspektach rejsu, czyli poczuciu sprawczości, odpowiedzialności za innych, odnajdywaniu 

się w roli lidera. Ponadto chciano wykazać, że przygoda może być czynnikiem wywołującym lub 

przyspieszającym naukę oraz rozwój zarówno jednostek, jak i grup. Przeprowadzone badania 

wykazały, że jednym z najważniejszych powodów, dla których uczestnicy zdecydowali się na wzięcie 

udziału w rejsie, była potrzeba podjęcia wyzwania, chęć poznania nowych ludzi, doświadczenie życia 

na statku lub nauka żeglarstwa. Były także obawy. Wśród obaw uczestnicy wymieniali strach przed 

chorobą morską i pracą na wysokościach. Uczestnicy wskazywali także pozytywne oczekiwania. 

Wymieniali wśród nich: możliwość przeżycia przygody, specyficznego kontaktu z naturą, zwiedzanie 

nowych miejsc itp. 

W Polsce żeglarstwo szkoleniowe odbywa się na pięciu dużych jednostkach pływających oraz 

kilkunastu mniejszych. Jednym z najważniejszych projektów żeglarstwa szkoleniowego w Polsce jest 

tzw. „Szkoła pod żaglami, której pomysłodawcą jest kapitan Krzysztof Baranowski. Kapitan w latach 

1976-1977 odbył ze swoją rodziną rejs, podczas którego wraz ze swoją żoną prowadził edukację 

swoich dzieci, aby te nie miały zaległości po powrocie do kraju. Przekonało go to do tego, że możliwe 

jest połączenie żeglarstwa z edukacją szkolną.  

Przeprowadzone badania zarówno na jednostkach zagranicznych, jak i na polskiej pokazały, 

że pośród uczestników projektów można zaobserwować wyraźny wzrost pewności siebie i poczucia 

umiejętności sprawnego działania w grupie. 

W naszej szkole posiadamy troje nauczycieli z patentem żeglarskim, w związku z czym mamy 

możliwość przeprowadzenia zajęć outdoor teaching na jednostkach pływających. Zajęcia takie 

wiązałyby się z wyjazdem nad znajdujące się w naszej okolicy jezioro (np. Dzierżno Duże lub 

Pławniowice) i wypożyczeniu trzech łodzi kabinowych. Zajęcia polegałyby na wypłynięciu na jezioro, 

nauce o faunie i florze jeziora, poprzez obserwacje otaczającej nas natury. Ponadto zajęcia uczyłyby 
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współpracy, pracy w grupie, dałyby możliwość wiary w siebie i własne możliwości. Cykl takich zajęć 

spowodowałby znaczny rozwój społeczny naszych uczniów, co jest dla nich bardzo ważne - jeszcze 

przed II wojną światową Mariusz Zaruski pisał „w twardym trudzie żeglarskim hartują się charaktery”. 

 

Dominika Wylężek (na podstawie „Doświadczenia nauki i przygody na żaglowcach szkoleniowych”, 
Agnieszka Leśny, str. 72 – 82). 
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METODA REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACJI PRZYGODOWEJ                                

W ODNIESIENIU DO UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 

 

Przygoda wpisana jest w naturę i funkcjonowanie człowieka od najdawniejszych czasów. 

Zmienił się jedynie sposób jej przeżywania od doświadczeń ludów pierwotnych walczących o 

przetrwanie i przeżycie po dzisiejszą rzeczywistość epoki ponowoczesnej, która wciąż zawiera 

element ryzyka, chociaż innego rodzaju a współcześni ludzie wciąż muszą zmagać się z różnorodnymi 

problemami i stresami. Pedagogika jest nauką, której istotą jest wychowanie, a elementem 

wychowania powinno być kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

życiowymi, dlatego we współczesnych systemach edukacyjnych powinna być uwzględniona rola 

wychowania przez przygodę i do przygody.  

Wychowanie przez przygodę miało zastosowanie już w kulturach pierwotnych                                        

i rozwijało się w kolejnych epokach historycznych, w efekcie zadania wychowawcze edukacji 

przygodowej przejęła szkoła. W czasach nowożytnych doniosła rola edukacji przez przygodę 

kształtowana była przez literaturę w powieściach m. in. Defoe, Dumasa, Sienkiewicza, Twaina czy 

Verne. Jednakże przeżyć związanych z czytaniem książek lub oglądaniem filmów nie da się porównać 

z przeżywaniem prawdziwych przygód. Autentycznie przeżyta przygoda stała się specyficzną metodą 

wychowawczą a jej walory docenił m. in. twórca skautingu Robert Baden – Powell. Zwracał on uwagę 

na walory wychowawcze ducha przygody i ryzyka, które kształtują w młodych ludziach umiejętność 

pokonywania przeszkód życiowych i osiągania zamierzonych celów. Warto wspomnieć, iż wielkie 

zasługi dla rozwoju edukacji przygodowej miał również Kurt Khan, niemiecki twórca ośrodków 

realizujących programy wychowawcze o charakterze przygodowym. W Polsce w 2005 roku w 

katowickiej AWF powstał program dydaktyczny pod hasłem „Wychowanie przez przygodę”.  

Aby stworzyć funkcjonalny i skuteczny program przygodowy dla określonej grupy młodzieży 

warto określić, czym jest przygoda. Jedną z prób definiowania jest stwierdzenie,      że „przygodą jest 

każde wydarzenie, które nie mieści się w typowych standardach ludzkiej egzystencji czy też przyjętej 

rutynie postepowania, a którego fakt zaistnienia, przebieg i konsekwencje są częściowo lub 

całkowicie nieprzewidywalne”. 

Udział w przygodzie rekreacyjnej powinien być dobrowolny a realizacja przygody powinna być 

bezinteresowna, w czasie wolnym od nauki i pracy zarobkowej. Działalność przygodowa polega na 

realizacji określonego wyzwania, które jest realizowane w kontakcie ze środowiskiem przyrody, ale 
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nie może wpływać negatywnie na jego stan, jej realizacja nie powinna zagrażać uczestnikom ani 

osobom postronnym, ale wiąże się z koniecznością podejmowania osobistego ryzyka. Nagrodą za 

udział w przygodzie jest osobiste zadowolenie i satysfakcja.  

Działalność przygodowa może być z powodzeniem realizowana np. w szkołach dla dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych i objąć swoim oddziaływaniem, miedzy innymi uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną i występującymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Edukacja 

przygodą może być elementem terapii dla tej grupy uczniów, którzy borykają się z licznymi 

problemami rozwojowymi, poznawczymi i społecznymi stymulując ich psychikę, wprowadzając 

element nowości, pozwalając uciec od rutyny, dostarczając nowych bodźców i wymuszając 

wewnętrzną koncentrację. Ponadto działalność przygodowa zawiera elementy eksploracji i 

odkrywania, co wpływa rozwojowo na sferę poznawczą uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Realizacja wyzwania przygodowego wymaga również opanowania specjalistycznych 

umiejętności, np. wspinaczkowych, narciarskich, wymaga zaangażowania zarówno fizycznego jak i 

psychicznego, znoszenia trudów i niewygód, co wpływa na wszechstronny rozwój ruchowy i 

emocjonalny. Nadrzędnym efektem edukacji przygodą jest rozwój wyobraźni, co dla uczniów z 

deficytami w tej sferze jest nie do przecenienia.  

Warunkiem uczestnictwa z edukacji przygodowej jest aktualna zdolność uczestnika przygody 

do realizacji określonego zadania. Czynnikami wpływającymi na tą zdolność są m. in. wiek, płeć, 

poziom ogólnej dojrzałości i odporności psychicznej, doświadczenie, opanowanie umiejętności 

specjalistycznych, kondycja fizyczna, stan zdrowia, poziom, motywacji i inne.  

Funkcjonowanie programu przygodowego   jest uzależnione od podstawowych zasad: 

● Wyzwanie jest realizowane przez niezbyt liczną grupę , co wymaga od uczestnika 

określenia swojego miejsca w grupie, nawiązanie relacji inter-                 i 

intrapersonalnych, uczestniczenia w dokonywanych grupowo analizach                 i 

ocenach sytuacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, podejmowania 

ryzykownych działań. 

● Oczekiwanym wynikiem zrealizowanej działalności przygodowej jest indywidualny 

rozwój uczestnika a sferze fizycznej, poznawczej i uczuciowej. 

● Uzupełniającym celem doznawania przygód jest rozwój świadomości ekologicznej 

przejawiający się w sferze relacji Ja – Natura oraz poprawie rozumienia sytuacji 

środowiska przyrodniczego Ziemi.  

Powyższe zasady istotnie wpisują się w ideę terapii i usprawniania uczniów                                             

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja przygodą rozwija w sposób naturalny                                    
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i harmonijny te obszary, w których osoby dotknięte różnymi rodzajami niepełnosprawności mają 

trudności, czyli komunikację, samodzielność, niezależność, odpowiedzialność na miarę możliwości za 

siebie i innych, krytyczne myślenie. 

Na podstawie badań wyodrębniony został zespół najczęściej powtarzających się, typowych 

sposobów doznawania przygody, co umożliwia sterowanie procesem przeżywania przygody i ma 

niebagatelne znaczenie w przypadku organizowania działalności przygodowej dla osób z 

niepełnosprawnościami. W myśl paradygmatu Martina Priesta uczestnicy przygody powinni odczuć 

stan tzw. przygody szczytowej, który warunkuje realizację założonych celów edukacyjnych i 

wychowawczych. 

Elementami, które ułatwiają przeżycie przygody szczytowej są: 

● głusza, 

● duch miejsca, 

● magia miejsca i momentu. 

W planowaniu działalności przygodowej ważne jest, aby próbować tak ją zaplanować, aby 

istniało wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia tych trzech czynników równocześnie, 

zwiększając atrakcyjność przygody. 

 Warunkiem właściwej realizacji działalności przygodowej jest przestrzeganie zasad tworzenia 

programu przygodowego: 

● wybór rodzaju programu: może to być program rekreacyjny, edukacyjny, rozwijający 

osobowość i terapeutyczny; 

● sprecyzowanie tematyki programu, które rodzaje działalności przygodowej będą realizowane 

i jakimi sposobami; 

● określenie objętości programu w zależności od możliwości i motywacji uczestników. 

Konkludując, edukacja przygodą może być ciekawą propozycją na organizowane zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ma wiele walorów, które mogą 

wpłynąć na wszechstronny rozwój uczestników, poprawić ich funkcjonowanie w obszarach,                       

w których mają trudności, rozwinąć poznawczo, emocjonalnie i poprawić ich umiejętności 

komunikacyjne. Przemyślane programy przygodowe zorganizowane pod kątem potrzeb i możliwości 

uczniów z niepełnosprawnościami mogą być niezwykle ważnym uzupełnieniem codziennej edukacji, 

terapii i wspomagania rozwoju tej grupy osób.  
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Alina Stosor (na podstawie „O pewnej metodzie realizacji programów edukacji przygodowej”, 

Wacław Sonelski, str. 83 – 101). 

 

 

EDUKACJA PRZYGODĄ W PRACY Z DZIEĆMI ORAZ STUDENTAMI PEDAGOGIKI 

 

 

        Dziecko od najmłodszych lat poznaje świat przyrody w sposób bezpośredni, dlatego aby 

edukacja społeczno-przyrodnicza miała sens, była dla uczniów fascynującą przygodą, należy 

ukazywać dzieciom i przyszłym nauczycielom różne możliwości aktywnej realizacji celów edukacji, za 

pomocą środków z tego obszaru. Ważne są próby upowszechniane pedagogiki przygody wśród dzieci 

poprzez przygotowanie i udział w grach terenowych, wizytę w Planetarium Śląskim,  w Centrum 

Nauki Kopernik czy też dzięki realizacji różnych projektów. 

        Na poziomie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej edukacja środowiskowa powinna być 

realizowana jako edukacja o środowisku dla środowiska i w środowisku. Nauczyciele powinni 

mobilizować do prowadzenia edukacji społeczno-przyrodniczej w sposób aktywizujący i 

polisensoryczny. Może się ona odbywać poprzez działanie, odkrywanie, doświadczenie, bezpośredni 

kontakt ze środowiskiem, co prowadzi do zapadających na długo w pamięci przeżyć. Prezentowane 

podczas ćwiczeń ciekawe pomysły mogą stanowić dla uczniów inspirację do edukacji przyrodą w 

przyszłej pracy zawodowej lub aktywnie spędzanym własnym czasie wolnym, co sprzyja rozwijaniu 

inteligencji przyrodniczej. 

         Inteligencja jest zdolnością rozwiązywania problemów albo kształtowania wytworów ludzkiej 

pracy, która ceniona jest w jednym lub w kilku kręgach kulturowych lub społecznościach. Zatem 

inteligencja to zasoby poznawcze, dzięki którym jednostka może zajmować się jakimś obszarem 

wiedzy na tyle, że pozwoli jej to, na zrozumienie treści tej wiedzy. H. Gardner dokonał podziału 

inteligencji na językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, ruchową, 

interpersonalną a także przyrodniczą. Wykazał, iż osoby o wysokiej inteligencji przyrodniczej 

doskonale wiedzą, jak odróżnić rośliny, zwierzęta, góry czy układy chmur, są to zdolności wzrokowe, 

ale również słuchowe i dotykowe, które były wykorzystywane już w historii ewolucji człowieka. 

Kultura konsumencka opiera się właśnie na tej inteligencji, z której korzystamy podczas dzisiejszych 

zakupów. 
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        Inteligencja przyrodnicza charakteryzuje ludzi, którzy przejawiają istotnie zainteresowanie 

naturalnym otoczeniem człowieka, światem w jego przyrodniczo-graficznym opisie. Dzieci                          

z dominująca inteligencją przyrodniczą są ciekawe świata, rozumieją świat roślin i zwierząt lubią 

przebywać na świeżym powietrzu, samodzielnie eksperymentować, doświadczać, pasjonują się 

ekologią, klasyfikują przedmioty w hierarchii, dostrzegając zależności i wzorce w przyrodzie 

obserwują, rozpoznają i kategoryzują rośliny i zwierzęta, są zainteresowane zjawiskami 

przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi, dobrze opiekują się zwierzętami, roślinami.  

           Nauczyciele prowadząc zajęcia, które mają na celu aktywizowanie uczniów, powinni wzbudzać 

emocje i prowokować sytuacje dydaktyczne oparte na działaniu.  

Rodzaje działań w terenie 

Gry terenowe. Uczestnicząc w grach terenowych należy zwracać uwagę na warunki pogodowe, 

dostosować teren bądź budynki, wykonać mapę miejsca docelowego, można angażować innych 

pracowników szkoły. Tematyka zadania zawsze powinna być urozmaicona  i dostosowana do potrzeb 

edukacyjnych z elementami rywalizacji.  

Tworząc gry terenowe należy pamiętać o przygotowaniu mapy przeznaczonej dla uczestników. Mapa 

musi być odpowiednio oznakowana, należy jasno określić zasady gry. Grupy uczestniczące należy 

podzielić zgodnie z odpowiednim kolorem lub numerem. W zależności od potrzeby można przydzielić 

opiekuna. Jeśli chcemy umieścić w terenie zadania musimy je jasno zaznaczyć na mapie. Po 

przeprowadzonej grze terenowej ważne jest też podsumowanie, gdzie łączymy zabawę z nauką, 

mówimy o występujących ograniczeniach, możliwościach organizacyjnych. Gry terenowe sprawdzają 

się także podczas wyjazdów kolonijnych. Możemy je zaproponować studentom przebywającym na 

wymianie międzynarodowej, na przykład  w ramach programu Erasmus+. 

Wycieczka. Doskonałą formą realizacji zajęć stanowi również wycieczka, która wpływa na aktywność 

uczniów, rozwój ich umiejętności oraz jakość zdobywanej wiedzy. Określa uczniom cele, zadania 

nauczania oraz zaznajamia ich z nowym materiałem i jego opracowaniem, a także utrwala 

wiadomości i wyrabia umiejętności.  

Ze względu na czas trwania i odległość od szkoły, wyróżnia się wycieczki: 

● bliższe - krótkotrwałe o wąskim zakresie tematycznym, dotyczą głównie obserwacji 

● dalsze – kilkugodzinne o szerszym zakresie tematycznym, obserwacja kilku obiektów i szeregu 

zjawisk. 

● całodzienne - wprowadzanie uczniów w naturalne środowisko społeczno- przyrodnicze 

traktowane jako integralną całość. 

Ze względu na realizowane cele wyróżnia się następujące rodzaje wycieczek: 
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● rozpoznawcza - rozeznanie doświadczeń dziecka z danego zakresu oraz wprowadzenie do 

tematu, który dopiero będzie realizowany.  

● poznawcza - pierwsze etapy danego cyklu dydaktycznego. Pogłębienie istniejących lub 

uzyskanie nowych doświadczeń w bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością. 

● pogłębiająca - uściśla spostrzeżenia, uzupełnia braki, zazwyczaj krótka i skierowana na 

sprecyzowanie wiedzy. 

● Porównawcza - wiąże wiedzę teoretyczną z obserwacjami lub porównuje dwa omówione 

wcześniej środowiska.  

● podsumowująca - organizowana po zakończeniu cyklu zajęć. 

 

Zadaniem nauczyciela w edukacji ważne jest wykazywanie świadomość, jak dużą wartość mają 

zajęcia oparte na doświadczaniu, przeżywaniu, odkrywaniu w których wykorzystywane są 

eksperymenty, wycieczki czy też gry terenowe. Zadaniem nauczycieli jest dostarczanie uczniom 

impulsów do działania, ukazywanie różnych możliwości i stwarzanie okazji do uczestnictwa w tego 

typu działaniach, gdyż przyczynia się to do rozwijania zainteresowań i zdolności przyrodniczych. 

Człowiek, poznając przyrodę, musi jej doświadczać swoimi zmysłami, a także przeżyciami i emocjami. 

 

 

Anna Duda (na podstawie „Edukacja przygodą w pracy z dziećmi oraz studentami pedagogiki, str. 
146 – 170). 
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METODY NAUKOWE W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ  

 

 

Rozdział „Metody naukowe w edukacji przyrodniczej - na przykładzie zajęć edukacyjnych w 

Muzeum Pałacu w Wilanowie” zawiera w sobie uniwersalne wskazówki dotyczące nauczania                        

i uczenia się, mimo niezbyt obszernej treści (zaledwie kilka stron). Choć sama tematyka, jak i wstęp 

może kojarzyć się z czymś trudnym do pojęcia, tak naprawdę wyłania się tu jedna bardzo ważna 

kwestia – nauczyciele mogą uczyć w każdym miejscu (nie musi być to ani sala lekcyjna, ani nawet 

budynek szkoły, wręcz przeciwnie – korzystne jest wyjście poza teren szkoły). Oczywiście nauka 

polega na poznawaniu czegoś nowego, a więc trzeba w to włożyć pewien wysiłek (zapamiętanie 

terminów, definicji itd.), jednak naukę bardzo często można połączyć z zabawą, eksplorowaniem,                       

a nawet z odpoczynkiem. Wspomniany wyżej rozdział ukazuje kwestię uczenia się przyrody,                         

a dokładniej poznawanie zwierząt, owadów z najbliższego otoczenia (ptaki, motyle, ważki, raki itd.). 

Dla dzieci (szczególnie tych z niepełnosprawnościami) istotne jest, aby uczyć się za pomocą 

konkretów. Uczenie się o zwierzętach w „ich miejscu zamieszkania” to najprostsza i najciekawsza 

forma nauki dla ucznia. Jeśli dziecko może coś zobaczyć, coś usłyszeć i jednocześnie tego dotknąć  

(polisensoryczne nauczanie) o wiele łatwiej przyjdzie mu oswoić się z nową dawką wiedzy, niż osobie, 

która tylko przeczyta informację z książki lub wysłucha wykładu nauczyciela.  

        Podsumowując, rozdział prezentuje nam, że uczyć możemy się wszędzie i warto korzystać                     

z możliwości wyjścia na zewnątrz. O ile przyjemniej jest uczyć się na przykład o ptakach wśród 

promieni słonecznych, delikatnego powiewu wiatru i ćwierkania wróbli, niż oglądać kolejny film 

przyrodniczy i czytać kolejne strony książki w sali lekcyjnej. Do tej formy nauki możemy wykorzystać 

pobliski park, las, łąkę, a czasami nawet trawnik przed szkołą, który może być domem dla wielu 

organizmów. Możemy też skorzystać z miejsc, które oferuje nam szkoła.        W Szkole Podstawowej 

Specjalnej takim miejsce jest przede wszystkim nowopowstały ogród sensoryczny, który na pewno 

niejednokrotnie będzie stanowić swego rodzaju źródło niezwykłej wiedzy. 

 

Joanna Tobijańska (na podstawie „Metody naukowe w edukacji przyrodniczej – na przykładzie zajęć 

edukacyjnych w Muzeum Pałacu w Wilanowie”, Julia Dobrzańska str. 172 – 17) 
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DOTKNĄĆ, SPRÓBOWAĆ, ZOBACZYĆ 

EDUKACJA PRZYRODNICZA W OGRODZIE BOTANICZNYM UNIWERSYTETU 

WARSZAWSKIEGO 

 

 

        Jedną z ważniejszych zasad kształcenia, zwłaszcza kształcenia uczniów                                                                       

z niepełnosprawnością intelektualną, jest zasada wiązania teorii z praktyką. W procesie poznawczym 

pełni ona różne funkcje: poznawczą, weryfikacyjną, instrumentalną (działalność przekształcającą 

rzeczywistość). 

         Trudno jest wyobrazić sobie skuteczną edukację przyrodniczą bez stosowania tej zasady. 

Doskonałym środowiskiem do nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych, jest środowisko 

naturalne. Może to być las, łąka, okolice stawu czy rzeki lub ogród botaniczny, w którym                                 

w sposób zamierzony, instrumentalny człowiek wpływa na zachodzące w nim procesy. Nauka 

oderwana od praktycznych działań i obserwacji wielozmysłowej w środowisku naturalnym, ogranicza 

się do poznania za pośrednictwem wzroku, uniemożliwia nawiązanie emocjonalnej relacji ze 

środowiskiem przyrodniczym oraz kształtuje tylko powierzchowną, często nieugruntowaną                           

i nietrwałą wiedzę. Wielozmysłowe poznawanie przyrody, zgodnie z jej zmiennością, zależną od 

czynników zewnętrznych, takich jak pogody czy pory roku, budzi ciekawość, zaangażowanie i troskę 

o nią. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, faunę i florę danego 

ekosystemu.  

        Doskonałym sposobem na edukację przyrodniczą jest zorganizowanie cyklu zajęć, np.                            

w ogrodzie botanicznym, gdzie uczniowie, będą mogli weryfikować, eksplorować wielozmysłowo, 

zdobytą wiedzę teoretyczną lub nabywać praktycznych umiejętności, które będą podstawą do 

kształtowania teorii. Przykładem może być obserwacja stawu, procesu rozwoju żab, rozmnażania się 

roślin czy owadów. Elementy tej przyrody można przenieść do klasy, by móc na co dzień obserwować 

zachodzące zmiany, jak na przykład rozwój kijanek, później żab, ze skrzeku, lub kiełkowanie roślin, 

wielozmysłowe rozpoznawanie roślin, wykorzystywanych jako przyprawy w gospodarstwie 

domowym, itp… 

         Ciekawym sposobem poznawania przyrody, jest nagrywanie, celem odsłuchiwania                                   

i utrwalania, jej dźwięków, np. głosów ptaków żyjących nad stawem, itp.. Dla głębszego nawiązania 

więzi emocjonalnej ze środowiskiem przyrodniczym zasadne jest angażowanie wszystkich zmysłów 

oraz wyobraźni, poznających przyrodę dzieci. Przykładem ćwiczenia takich aktywności jest 
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wyobrażanie sobie, za pomocą barw i kształtów, naturalnych dźwięków przyrody oraz odtwarzanie 

ich na kartce papieru. Odbiór zmysłowy elementów przyrody jest zróżnicowany wśród jej 

obserwatorów. Zwłaszcza zapach jest odbierany i określany w bardzo odmienny i osobliwy dla 

danego obserwatora. 

        Zasadniczą jednak zaletą poznawania przyrody w naturalnym środowisku jest nastawienie na 

doświadczenie, rozumienie, klasyfikowanie, nazywanie i zabawę. Takie poznawanie przyrody 

pozwala na wnioskowanie na podstawie ogromu zależności w niej zachodzących, a nie ferowaniu 

wyroków, które nie dotyczą źródła problemów przyrodniczych.  

        Uczenie przyrody poprzez przygodę, doświadczanie, obserwowanie i zabawę, sprawia,                        

że dzieci odkrywają fascynujący i złożony świat przyrody. 

       

Iwona Błaszczak (na podstawie „Dotknąć, spróbować, zobaczyć. Edukacja przyrodnicza                         

w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego”, Iwona Kołodziejska-Degórska, Krystyna 

Jędrzejewska-Szmek str. 180 – 195) 
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PRZYKŁAD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – ZAJĘCIA NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH 

  

 

        Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia zgodną z zasadami rozwoju zrównoważonego, 

w tym ochrony przyrody, jak i samym procesem przekazywania wiedzy, mającym na celu 

uświadomienie człowiekowi wielkiego znaczenia środowiska przyrodniczego. 

Zajęcia na rakietach śnieżnych 

         Zajęcia te mają charakter zarówno sportowy, jak i krajoznawczy. Zaczynają się od rozgrzewki i 

instruktażu, jak chodzić w rakietach śnieżnych. Rozgrzewka, nie tylko przygotowuje do wysiłku 

fizycznego, ale także zmniejsza poziom napięcia związanego  z przebywaniem w grupie ludzi. Podczas 

krótkich przerw w trakcie wędrówki przewodnik opowiada o okolicy, w której odbywa się spacer oraz 

o napotykanej przyrodzie.  

         Dzieci uczą się na przykład rozpoznawać podstawowe gatunki drzew spotykanych                                   

w danej okolicy. Podczas wędrówki nie brakuje również przygód, m.in. dzieci wykonują 

doświadczenie polegające na przechodzeniu z zamkniętymi oczami w kierunku danego punktu. Dzięki 

niemu można się dowiedzieć, że w zależności od tego, która z półkul mózgowych jest bardziej 

aktywna, nasze ciało ciąży w konkretnym kierunku. Uczestnicy mają również za zadanie podzielić się 

na dwie grupy, zebrać wspólnie dostępny na ziemi materiał i za pomocą trzech zapałek rozpalić 

ognisko. 

          W trakcie wędrówki w rakietach śnieżnych uczestnikom przekazywana jest wiedza na temat 

historii regionu. Dzieci rozwijają także swoje umiejętności: pracy w grupie i radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach (rozpalenie ogniska w śniegu, chodzenie po trudnym ukształtowaniu powierzchni                         

i w ekstremalnych warunkach pogodowych). Co jest jednak istotniejsze, zajęcia te uczą wrażliwości 

wobec otaczającego świata, poprzez słuchanie głosów ptaków, rozpoznawanie tropów zwierząt, 

gatunków roślin i zachęcają do głębszego poznania świata. Pokazują drogę do zmiany postawy z 

biernego widza przyrody na aktywnie odkrywającego świat człowieka.  

         Istotną prawdą jest, że każdy element przyrody ma swoja rolę i jest powiązany z innymi. W 

trakcie zajęć uczestnicy poznają przykłady obrazujące te prawdę, np. obserwują, że owoce na 

krzewach powstałe latem teraz służą za pokarm ptakom. Taka wiedza uczy szacunku do przyrody. 

Poprzez zabawę dzieci uczą się rozpoznawania gatunków zwierząt, ich tropów, a także zdobywają 

wiedzę na temat funkcjonowania przyrody w trudnym czasie zimy. Dzieci wchodzą w role zwierząt, 

m.in.  wiewiórek, które ukrywają swoje pożywienie, sobie tylko znanych kryjówkach i muszą później 

je odnaleźć. Uczą się poruszać w ciemności, jak zwierzęta prowadzące nocny tryb życia.  
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         Wcielanie się w rolę innych organizmów, czyli personifikacja, jest jedną z najbardziej 

efektywnych metod w edukacji.   

       W trakcie zajęć dzieci odkrywały, że aby poznać przyrodę, trzeba być bardzo czujnym, uważnym 

i cierpliwym. W tym celu każdy młody uczestnik otrzymywał tekturowa „lunetę”, przez którą szukał 

ciekawych zjawisk przyrodniczych i tropów zwierząt. Istotne w tego typu zajęciach jest również to, 

że są one interdyscyplinarne, a także angażujące wszystkie zmysły człowieka, dzięki czemu osoby              

w nich uczestniczące przeżywają je głębiej. Dlatego warto obierać ten kierunek w prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych. 

 

Mariola Kuczera - Postek (na podstawie „Przykład edukacji ekologicznej prowadzonej w austriackim 
parku narodowym Nockberge”, str. 196 – 204). 
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ERLEBNISPÄDAGOGIK – PEDAGOGIKA PRZEŻYCIA: DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE. 

PEDAGOGIKA NIEMIECKA 

 

Jeżeli dostarczasz dziecku w czasie godzin lekcyjnych pokarmu dla całej jego istoty i bytu, tak jak 

czynisz to w czasie zabawy, to dziecko twoje będzie w czasie lekcji tak samo ożywione jak w czasie 

zabawy. 

                                                                                                                Johann Heinrich Pestalozzi 

              Erlebnispädagogik / pedagogika przeżyć oznacza i wyraża: indywidualne i subiektywne 

przeżycie oraz doświadczenie (które w zasadzie może być zorganizowane w ograniczonym zakresie), 

do którego dochodzi podczas aktywności realizowanych w relacjach grupowych, mających miejsce    

w przestrzeni naturalnej. Nauczyciel - przewodnik używa do tego właściwych dla siebie i grupy 

środków i metod. Są to między innymi eksperymenty, gry, zabawy. Dzięki tej formie nauki w grupie 

rozwijane są umiejętności społeczne, takiej jak: współpraca, komunikacja, strategie potrzebne do 

analizowania i rozwiązywania określonego problemu, czyli cechy niezbędne w funkcjonowaniu 

społecznym uczniów niepełnosprawnych. 

              Czym jest Pedagogika Przeżyć? To kompleksowa metoda edukacyjna stworzona przez Kurta 

Hahn na początku XX w., który połączył kreatywność z edukacją szkolną. Celem Pedagogiki Przeżyć 

jest zorientowane na cel zachowanie opiekuna (nauczyciela, wychowawcy), które prowadzi 

do zmiany zachowania w grupie. 

             Używa się do tego określonych metod. W pedagogice przeżyć chodzi o nabycie lub 

rozwinięcie w grupie (i dzięki grupie) ważnych kompetencji dla rozwoju osobistego. Specyficznymi 

metodami pracy są: gra, zabawa, eksperyment, czyli najbliższe aktywności wśród uczniów 

niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni dzięki tej formie i metodzie pracy nabywają 

umiejętności społeczne, które są niezbędne w funkcjonowaniu codziennym (komunikacja, 

współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów na które napotykają).  

       Pedagogika Przeżycia pozwala naszym uczniom na odkrycie samych siebie (poznają swoje słabe i 

mocne strony), a także do przeżywania i zrozumienia mechanizmów porażki i sukcesu. Nauczyciel, 

wychowawca pracujący wg zasad Pedagogiki Przeżyć rozwija wyobraźnię młodych ludzi, zdolność 

przewidywania i planowania a wszystko to dzięki doświadczeniu zdobytemu przez zabawę, wyjścia                

z ram sali lekcyjnej na świeże powietrze. 
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         Pedagogika Hahna łączy kreatywność z edukacją szkolną, w której szkoła ma wykorzystywać 

zainteresowania i hobby uczniów. Zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie dziecku i wspieranie jego 

wszechstronnego rozwoju. W pedagogice przeżyć sytuację wychowawczą aranżuje się świadomie,         

z całym bogactwem jej różnorodności. Działania te dostarczają emocji, inicjują przeżycie, wywołują 

wrażenia, zapewniają doświadczenia, które mają walor edukacyjny. Tworzą atmosferę pozytywnej 

przygody. Typowe techniki pedagogiki przeżyć to : wspinaczka, małpie gaje, parki linowe, 

marszobiegi i biegi na orientację, kajaki, obozowanie i biwakowanie, rajdy rowerowe, Narciarstwo, 

biegi narciarskie, zimowe wędrowanie w rakietach śnieżnych, formy sceniczne, dramy (niektóre                

z tych aktywności wykorzystujemy w pracy z naszymi uczniami na imprezach, akademiach 

tematycznych organizowanych przez szkołę, wycieczkach jedno- i kilkudniowych,  półkoloniach                 

i koloniach, udział w zawodach szkolnych i w ramach OS) 

Kurt Hahn ułożył zasady, „filarów”, na których stała cała jego pedagogiczna koncepcja.  

I. Dajcie dzieciom okazję do odkrycia samych siebie 

II. Dbajcie o to, aby dzieci przeżyły porażkę i sukces 

III. Stwarzajcie dzieciom okazję, aby dzięki duchowi wspólnoty zapominały o swoim egoizmie 

IV. Stwarzajcie/dawajcie czas do milczenia 

V. Ćwiczcie siłę wyobraźni 

VI. Gry i sport traktujcie poważnie, ale nie dajcie im zapanować nas sobą 

VII. Uwolnijcie dzieci bogatych i wpływowych od paraliżującej świadomości ich 

uprzywilejowania3 

 

Bożena Warzecha (na podstawie „Erlebnispädagogik – pedagogika przeżycia: doświadczenia 

niemieckie”, Rafał Ryszka str. 222 – 230). 
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EDUKACJA PRZYGODĄ 
   
 
 

                 Niniejszy tekst pokrótce traktuje o metodach pracy ze studentami socjologii Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Bydgoszczy. Autorka artykułu przedstawia główne założenia, proces                                                

i realizację metody, która w szkolnictwie wyższym jest jeszcze mało popularna. Chodzi                                       

o metodę projektu. 

                 W szkolnictwie specjalnym, gdzie pracuję od prawie 25 lat metoda projektu jest dość 

popularna. Wiele z założeń, które autorka wymienia w artykule można zastosować                                             

w kształceniu uczniów w szkole specjalnej, oczywiście po odpowiedniej modyfikacji                                               

i dostosowaniu do możliwości dzieci, z którymi aktualnie pracujemy. Możemy zatem wyróżnić 

następujące formy projektów: 

● projekt klasowy (jeśli jest realizowany przez całą klasę, jeśli taka zachodzi potrzeba                             

z pomocą nauczyciela), 

● projekt grupowy (jeśli jest realizowany przez grupy uczniów, jeśli taka zachodzi potrzeba                

z pomocą nauczyciela), 

● projekt indywidualny (jeśli jest realizowany indywidualnie przez każdego ucznia, jeśli taka 

zachodzi potrzeba z pomocą nauczyciela). 

                 Jak każda metoda, również i ta nie pozwala na zrealizowanie wszelkich możliwych celów 

nauczania w jednakowym stopniu. Decydując się na jej zastosowanie powinniśmy zdawać sobie 

sprawę z jej atutów i ograniczeń. 

Istotną cechą metody projektów jest samodzielna praca uczniów, często nad zagadnieniami, które 

sami wybrali. Daje to szansę na rozbudzenie ich osobistego zaangażowania i zainteresowania 

tematem, którym się zajmują. Z pewnością ułatwi to nauczycielowi prowadzenie zajęć nawet 

wówczas, kiedy będzie stosował inne metody. 

                      Metoda projektu pozwala skuteczniej, niż wiele innych metod, rozwijać nie tylko wiedzę, 

ale i umiejętności uczniów, np.: 

1. Umiejętności związane z wyborem tematu projektu i gromadzeniem informacji, 

2. Umiejętności związane z opracowywaniem informacji związanych z projektem, 
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3. Umiejętności związane z prezentacją projektu: czyli: różnych sposobów zapisywania                                       

i prezentowania zebranych materiałów (np. w postaci eseju, rysunku, diagramu, wykresu itp.), 

przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych. 

4. Umiejętności związane z komunikowaniem się w grupie, nabywane przy realizacji projektów 

grupowych to między innymi: formułowanie i wyrażanie swoich opinii, słuchanie opinii wyrażanych 

przez innych członków grupy; podejmowanie decyzji grupowych, rozwiązywanie konfliktów, 

samoocena swojej pracy i ocena pracy innych. 

5. Umiejętności związane z podejmowaniem konkretnych działań (od fazy planowania                                         

i poszukiwania wsparcia),  

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności. 

                     Warto podkreślić, że większość decyzji związanych z realizacją projektu uczniowie 

podejmują samodzielnie. Są więc, bardziej niż w wielu innych sytuacjach szkolnych, odpowiedzialni 

za skutki tych decyzji i ich wpływ na przebieg i efekt pracy. Często oznacza to zwiększenie 

zaangażowania uczniów w pracę i kształtowanie pozytywnego stosunku do niej. Jest to istotne 

również dlatego, że w szkole uczniowie rzadko czują się naprawdę samodzielni i niezależni.                         

W konsekwencji niewiele jest też okazji do tego, aby kształtować ich poczucie odpowiedzialności.  

                    Nauczyciel określa ogólnie merytoryczne ramy projektu (np. wyznaczając jakiś dział 

programu lub w przypadku projektu działania lokalnego charakter planowanego przedsięwzięcia: 

zbiórka pieniędzy na schronisko dla zwierząt, poprawa stanu środowiska naturalnego itp.),                            

a uczniowie podzieleni na grupy wybierają szczegółowe tematy. Aby wybór ten był bardziej 

świadomy nauczyciel może przeprowadzić zajęcia wprowadzające i rozdać uczniom materiały 

dostarczające ogólną wiedzę o danym dziale programowym a w przypadku pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspierać na każdym etapie realizacji metody projektu 

Urszula Frey (na podstawie „Przygotowanie i realizacja projektów społecznie zaangażowanych jako 

element edukacji studentów socjologii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy”,  Małgorzata Dysarz 

– Lewińska, str. 244 – 249).  
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ZNACZENIE KONTAKTU Z PRZYRODĄ I PRZEŻYWANIA PRZYGÓD DLA PROFILAKTYKI 

SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI – PROPOZYCJE ODDZIAŁYWAŃ 

PSYCHOPEDAGOGICZNYCH. 

 Wykorzystanie kontaktu z przyrodą oraz przeżycie pozytywnych przygód jest wartościową 

metodą w procesie resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej. Celem artykułu, poza dostarczeniem 

wiedzy na temat opisywanej metody, jest skłonienie czytelnika – nauczyciela, opiekuna, 

wychowawcy do zastosowania przedstawionej strategii w praktyce.  

W ramach planowania struktury działań wychowawczo – resocjalizacyjnych, opartych na 

kontakcie z przyrodą i przeżyciu pozytywnych przygód, autor proponuje skupienie się na trzech 

kwestiach: cel oddziaływań, sposób realizacji celu, użyte środki. Oczywiście poza rolą resocjalizacyjną 

projektowane zadania powinny spełniać następujące funkcje: opieka, wychowanie i nauczanie, 

terapia. W ramach autorskich propozycji pedagogicznych autor artykułu posłużył się zastosowaniem 

techniki ratunkowej „Powrót do podstaw” Dawida Liebermana, polegającej na zmianie miejsca 

pobytu danej jednostki, przez co zmianie ulega środowisko i negatywne aspekty stylu jej życia. 

Kolejną propozycją jest wykorzystanie psychologicznej reguły zaangażowania i konsekwencji Roberta 

Cialdiniego. Zakłada ona, że człowiek dąży do kontynuowania podjętego działania. Inną propozycją 

jest skorzystanie z wybranych poglądów naukowych Dawida Clarke’a na temat uczenia zachowań 

prospołecznych. Zwraca się tu uwagę na korzystne i niekorzystne czynniki środowiskowe, które 

wpływają na ludzkie zachowanie. Istotną kwestią w opracowywaniu strategii działań opartych na 

kontakcie z przyrodą i przeżyciu pozytywnych przygód jest, według autora, przestrzeganie zasad 

efektywnego stosowania nagród i kar Jerzego Kwaśniewskiego. Przytoczone zasady dają odpowiedź 

na pytania: w jaki sposób stosować nagrody i kary oraz które z nich (nagroda czy kara) będą 

odpowiedniejsze.  

Przedstawiona alternatywna metoda resocjalizacji, bazująca na poznawaniu przyrody i pracy 

na jej rzecz jest dobrym uzupełnieniem stosowanych metod wychowawczo – resocjalizacyjnych. 

Warto zatem, w ramach oddziaływań pedagogicznych korzystać z dostępnych zasobów przyrody i 

umożliwić wychowankom przeżycie pozytywnych przygód. 
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Propozycje aktywności dla uczniów naszej szkoły uwzględniające kontakt z przyrodą                             

i przeżywanie pozytywnych przygód 

Bazując na metodzie resocjalizacji przedstawionej przez Kamila Marka Konopkę, 

zaproponowałam aktywność dla uczniów naszej szkoły. Celem projektu jest: odzyskanie równowagi 

emocjonalnej, przeżycie pozytywnej przygody, uspokojenie i wyciszenie negatywnych emocji, 

zaangażowanie w działalność prospołeczną, odnalezienie sensu w podjętym działaniu. Dla realizacji 

obranych celów zaproponowałam zaplanowanie i założenie ogródka owocowo – warzywnego na 

terenie szkoły. W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania: tworzenie rozsad z nasion, 

przesadzanie roślin, sadzenie do gleby, wysiewanie nasion do gleby. Podlewanie i pielęgnacja roślin, 

usuwanie chwastów, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami. Zbieranie plonów i 

wykorzystanie ich w szkolnej kuchni lub zorganizowanie kiermaszu zdrowej żywności. W celu 

realizacji projektu niezbędna będzie pomoc rodziców, pracowników szkoły oraz zaangażowanie 

uczniów i nauczycieli. Powodzenie przedsięwzięcia wesprą użyte środki, tj.: nasiona, sadzonki, 

doniczki, ziemia, rękawice ogrodowe, wyznaczone miejsce na terenie szkoły, narzędzia ogrodnicze. 

Zaproponowany przeze mnie projekt jest działaniem długofalowym, obejmuje niemal cały rok 

szkolny, z wyłączeniem miesięcy zimowych.  

Jako uzasadnienie mojej propozycji aktywności dla uczniów, podaję argument odnoszący się 

do bliskiego i pozytywnego kontaktu z przyrodą. Dzięki pracy w ogrodzie uczniowie będą mogli 

zaobserwować w naturalnych warunkach cały proces wzrostu i owocowania roślin. Wyhodowanie 

własnych pomidorów, czy ogórków może stać się wspaniałą przygodą, pozytywnie wpływającą na 

przyszłe działania uczniów. Warto zaznaczyć również walory edukacyjne przedsięwzięcia. Ogród 

może być świetnym miejscem do przeprowadzania lekcji biologii czy przyrody oraz zajęć 

terapeutycznych. By zachęcić uczniów do aktywnego działania na rzecz ogrodu, proponuję skorzystać 

z systemu nagród i kar. Pozwoli to na usystematyzowanie działań uczniów i zapewni jednolitość w 

ramach przestrzegania ustalonych zasad postepowania i przyjętych norm.  

 

Joanna Wawrzkowicz  (na podstawie „Znaczenie kontaktu z przygodą i pozytywnych przygód dla 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji – propozycje oddziaływań psychopedagogicznych”,  Małgorzata 

Dysarz – Lewińska, str. 250 – 2270).  
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OUTDOOR EDUCATION – MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W brytyjskim systemie edukacyjnym już z początkiem XX wieku stosowano oddziaływania 

edukacyjne poza szkołą. Początkowo jako sposób na budowanie sprawności fizycznej, aby wkrótce 

zaobserwować także inne korzyści płynące z tej formy pracy. 

Zwrócono uwagę na takie walory jak rozwój umiejętności praktycznych czy też  współpracę w 

grupie. 

Outdoor education jako edukacja w terenie czy też edukacja plenerowa stała się sposobem 

na osiąganie celów edukacyjnych, poprzez bezpośrednie doświadczania środowiska i jego zasobów. 

Wyróżnia się cztery główne cele, wokół których konstruuje się programy oddziaływań w 

ramach outdoor education: 

1) poznanie środowiska człowieka, 

2) wykonywanie prac na rzecz społeczności w miejscu, gdzie odbywają się  

   zajęcia, 

3) rozwój różnorodnych umiejętności i zdolności, 

4) rozwój osób biorących udział w zajęciach. 

 

 Oddziaływania edukacyjne poza klasą i szkołą przynoszą efekty tylko wtedy gdy nauczyciele 

wprowadzają, poza aktywnością na świeżym powietrzu, element przygody oraz różnicują poziom 

trudności zajęć. 

 

Programy  outdoor  education: 

1) umożliwienie przekazywania tej samej wiedzy co w tradycyjnym sposobie nauczania, 

2) zajęcia nie zawierają elementu współzawodnictwa, 

3) wyzwalanie aktywności uczestnictwa nastawione na współpracę w grupie, 

4) dostosowanie stopnia trudności zajęć do możliwości uczestników, 

5) działania nastawione są na podejmowanie wysiłku tak, aby uczestnicy mogli odnieść sukces, 

6) uwzględnianie również takich form, aby uczestnicy mogli doskonalić i nabywać umiejętność 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
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 Zauważa się efektywność tej formy oddziaływania także w kontekście pracy z osobami                    

z niepełnosprawnościami jako istotny element  szeroko rozumianej psychoterapii. 

Mając na uwadze bariery na jakie napotyka osoba z niepełnosprawnością najpierw w 

systemie szkolnictwa, a później na rynku pracy, ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym, niskie 

poczucie jej własnej wartości, niezmiernie ważne stają się wszystkie  działania, których celem jest, 

pomimo ograniczeń, stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa  w życiu społecznym osób                   

z niepełnosprawnością,  poprzez organizowanie różnych  form aktywności. 

Z uwagi na zalety, jakie posiada „edukacja w terenie” uważa się, że zawiera ona istotne elementy 

służące edukacji, rehabilitacji oraz rekreacji osób z niepełnosprawnością. 

Wartości outdoor education m.in. takie jak: nawiązywanie relacji społecznych, nabywanie 

nowych doświadczeń i umiejętności, odnoszenie sukcesów, czerpanie przyjemności z własnego 

działania, są szansą na osiągnięcie celu rehabilitacji społecznej tej grupy osób. 

Pomimo nielicznych badań naukowych związanych z uczestnictwem osób                                                     

z niepełnosprawnościami w programach outdoor education odnotowuje się takie efekty jak: rozwój 

pozytywnych relacji, zwiększenie samoświadomości, poczucie osobistego sukcesu. 

Barierą w tym zakresie może być przede wszystkim nadopiekuńczość otoczenia, czy też 

nieodpowiednio przygotowane zajęcia. 

Analizując pracę dydaktyczno- wychowawczą i jej efektywność często wskazujemy na 

trudności uczniów, do których należą m.in.: niska motywacja, brak wiary we własne możliwości, 

zaburzenia relacji oraz komunikacji funkcjonalnej uczniów, zaburzenia funkcji wykonawczych. 

Na bazie naszych doświadczeń zauważamy, że uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy 

dydaktyczne czy też lepiej radzą sobie w sytuacjach dydaktycznych i społecznych zwłaszcza wtedy, 

gdy nasze oddziaływania i programy łączą teorię z praktycznym działaniem, przeżywaniem i 

zaangażowaniem uczniów, wiążą się z bezpośrednim doświadczaniem tego czego się uczą. 

             Mając na uwadze walory i wartości jakie daje nauczanie poza klasą i szkołą, ta forma powinna 

znaleźć się w katalogu naszych podstawowych oddziaływań, jako istotny  element pracy szkoły  na 

rzecz jakości  i efektywności   nauczania oraz uczenia się  uczniów z  niepełnosprawnościami.  

Kreatywność pracujących   w szkole nauczycieli z pewnością pozwoli na wypracowanie wielu 

ciekawych programów outdoor edukation, sprzyjających jak najpełniejszemu rozwojowi  naszych 

uczniów.   

 

Stanisława Stus (na podstawie „Outdoor education – możliwość podnoszenia jakości życia osób 

niepełnosprawnych”, Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski str. 61 - 71). 
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SCENARIUSZ NR 1 

AUTOR: MGR IWONA BŁASZCZAK 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa VIII 

2. PRZEDMIOT: Zajęcia wychowawcze 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Co to jest konflikt? Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 x 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Uczniowie często borykają się z konfliktami rówieśniczymi 
i  mają spore trudności z rozwiązywaniem ich na drodze pokojowej. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOR TEACHING: Zajęcie w plenerze, na łonie natury, czy 
w ogrodzie sensorycznym, sprzyjają relaksacji, swobodnej rozmowie, wspomagają nawiązanie 
pozytywnych relacji między prowadzącym i uczestnikami zajęć. Obcowanie z naturą wycisza, łagodzi 
konflikty. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 
● Uczeń radzi sobie z konfliktami w sposób asertywny. 

 
8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń rozumie pojęcie konfliktu. 

● Uczeń zna technikę relaksacyjną „Wizualizację” 

● Uczeń stosuje komunikat „ja” w relacjach interpersonalnych. 

● Uczeń rozumie na czym polegają mediacje. 

● Uczeń wie do kogo zgłosić się w sytuacjach konfliktowych. 

 
9. METODY I FORMY PRACY: 
Metody pracy: 

● słowna (mini wykład),  

● oglądowa (film edukacyjny) 

● praktyczna (karty pracy, krzyżówka, ćwiczenia na platformie wordwall)  

● sieć skojarzeń (burza mózgów) 

 
Formy pracy: 

● indywidualna 

● zbiorowa 

● grupowa  

 
10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

● krzyżówka,  

● karty pracy,  

● brystole,  

● flamastry,  
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● głośnik, 

● muzyka relaksacyjna, 

● Wordwall,  

● film edukacyjny „Komunikat Ja” na platformie „ Kammel puszcza bączka” 

 
11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu 

● tablety z dostępem do Internetu. 

● głośnik 

 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Czynności wstępne i organizacyjne (5 min.) 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności. 

Aktywność 1 (10 min.) 

Temat: Wprowadzenie do tematu lekcji 
1. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „konflikt”. Nauczyciel wyświetla na tablicy hasła, które 
wskazują na objaw konfliktu. Uczniowie wybierają odpowiednie do haseł etykiety: 

1. Osoby krzyczą na siebie, wykrzykują swoje racje. 

2. Osoby obrzucają się poniżającymi wyzwiskami. 

3. Złe zrozumienie intencji drugiej osoby  

4. Stan, w którym człowiek ma niezaspokojone potrzeby, jest niezadowolony z życia 

i z siebie. 

5. Osoby ignorują się nawzajem, nie zwracają na siebie uwagi, nie odpowiadają na pytania. 

6. Działania osoby trzeciej mające na celu załagodzenie nieporozumień. 

7. Nieporozumienie kończące się bijatyką. 

8. Informowanie o zamiarze zrobienia krzywdy. 

 
Uczniowie układają etykiety z objawami konfliktu w krzyżówkę, której hasłem jest „konflikt”: 

K Ł Ó T N I A 

O B R A Ż A N I E 

N I E P O R O Z U M I E N I E 

F R U S T R A C J A 

L E K C E W A Ż E N I E 

I N T E R W E N C J A 

B Ó J K A 

Z A S T R A S Z A N I E 
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Aktywność 2 (10 min.) 
Temat: Eskalacja konfliktu 
1. Stopniowanie objawów konfliktu (praca w grupach). Nauczyciel dzieli klasę na trzyosobowe grupy, 
rozdaje uczniom etykiety z objawami konfliktu i poleca postopniować je według nasilenia. 

 

N I E P O R O Z U M I E N I E 

K Ł Ó T N I A 

O B R A Ż A N I E 

L E K C E W A Ż E N I E 

F R U S T R A C J A 

Z A S T R A S Z A N I E 

B Ó J K A 

I N T E R W E N C J A 

 

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że konflikt jest czymś naturalnym, że nie da się bez niego żyć. 
Zaczyna się najczęściej od zwykłych nieporozumień a nierozwiązany prowadzi do agresji i interwencji 
osób trzecich. Ważnym jest, aby rozwiązywać konflikty we wczesnej fazie, póki jeszcze nad nimi 
panujemy. 

Aktywność 3 (5 min.) 
Temat:  Przyczyny konfliktu (burza mózgów) 
Nauczyciel poleca uczniom wymienić jak najwięcej przyczyn konfliktu i wszystkie odpowiedzi zapisuje 
na tablicy i omawia (zazdrość, chęć dominacji, brak zrozumienia drugiej osoby, zła komunikacja, 
agresywne porozumiewanie się). Nauczyciel informuje, że powyższe czynniki często są wywołane 
trudnymi emocjami, z którymi możemy sobie radzić, korzystając z technik wyciszających, 
relaksacyjnych. 
 

Aktywność 4 (10 min.) 
Temat:  Relaksacja w ogrodzie sensorycznym „ wizualizacja” 
Przeniesienie zajęć poza mury szkoły, do ogrodu sensorycznego i kontynuacja ich na świeżym 
powietrzu. Nauczyciel poleca uczniom zajęcie wygodnych miejsc na terenie ogrodu, włącza muzykę 
relaksacyjną i prowadzi uczniów przez relaksację „wizualizacja – moje bezpieczne miejsce”, 
angażując, w wyobraźni, wszystkie zmysły uczniów. Po zakończeniu, ochotnicy omawiają 
zwizualizowany w wyobraźni obraz. 
 

Aktywność 5 (10 min.) 
Temat: Powrót do tematu zająć. Sposoby dobrej komunikacji – komunikat „Ja” 
1. Film edukacyjny: Komunikat "JA" (#7 KAMMEL PUSZCZA BĄCZKA) 
https://www.youtube.com/watch?v=RaLAA6sHp_0 
Uczniowie w trzyosobowych grupach oglądają film na tabletach. 
2.Omówienie filmu. 
Nauczyciel tłumaczy uczniom, na czym polega komunikat „Ja” nawiązując do treści filmu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RaLAA6sHp_0
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Aktywność 6 (20 min.) 
Temat: Tworzenie komunikatu „Ja” 
1. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia jedną sytuację, w której zastosowany jest komunikat „Ja”. 
Koleżanka systematycznie pożycza od Ciebie zeszyt z języka polskiego. Masz już tego dosyć, bo nie 
masz kiedy odrobić zadania domowego. Już raz dostałeś z tego powodu dwóję .” 
 
Tworzenie komunikatu „Ja” 

- Co czujesz? 

- Denerwuje mnie to 

- Co wywołuje to uczucie? 

- Pożyczanie mojego zeszytu z języka polskiego? 

- Dlaczego? 

- Bo nie mam kiedy odrobić zadania domowego i już raz dostałam z tego powodu dwóję. 

Komunikat brzmi: 
Jestem zdenerwowany kiedy pożyczasz mój zeszyt z języka polskiego, bo nie mam kiedy odrobić 

lekcji i już raz dostałem z tego powodu dwóję. 

 

2. Układanie zdania z komunikatem „Ja” z rozsypanki wyrazowej na platformie „Wordwall” – 

praca indywidualna na tabletach. 

https://wordwall.net/pl/resource/14073263/komunikat-ja 

 

3. Praca w grupach – tworzenie komunikatu „Ja” - Nauczyciel rozdaje trzyosobowym grupom 

przykładowe sytuacje i poleca utworzenie komunikatu „Ja” 

 

Przykładowe sytuacje: 

Na przerwie jest hałas, kolega krzyczy Ci coś do ucha. Zdenerwowałeś się, bo Cię wystraszył. 

Co czujesz?/.............................................................................................................  

Co wywołuje to uczucie?/...........................................................................................  

Dlaczego?/...............................................................................................................  

Komunikat brzmi: 

……………………………………………………………………………………….............................................................. 

Na zajęciach wychowania fizycznego gracie w siatkówkę. Jeden z zawodników Twojej drużyny 

cały czas plącze Ci się pod nogami. Boisz się, że zrobisz mu krzywdę. 

Co czujesz?/.......................................................................................................... ... 

Co wywołuje to uczucie?/...........................................................................................  

Dlaczego?/...............................................................................................................  

https://wordwall.net/pl/resource/14073263/komunikat-ja
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Komunikat brzmi: 

……………………………………………………………………………………….............................................................. 

Koleżanki w Twojej obecności szepczą sobie coś do ucha. Denerwuje Cię to, bo myślisz, że mówią 

o Tobie. 

Co czujesz?/............................................................................................................. 

Co wywołuje to uczucie?/...........................................................................................  

Dlaczego?/...............................................................................................................  

Komunikat brzmi: 

……………………………………………………………………………………….............................................................. 

 

Jesteś na stołówce i cierpliwie stoisz w kolejce po obiad. Jakiś uczeń z innej klasy staje przed Tobą. 

Denerwuje Cię to, bo spóźnisz się na lekcje. 

Co czujesz?/.............................................................................................................  

Co wywołuje to uczucie?/........................................................................................... 

Dlaczego?/...............................................................................................................  

Komunikat brzmi: 

……………………………………………………………………………………….............................................................. 

Aktywność 7 (10 min.) 
Temat: Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów (mini wykład) 
1. Zapoznanie uczniów z mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktów (pogadanka, wykład).  
Nauczyciel pyta: 
- Czy wszystkie konflikty można rozwiązać samodzielnie? (nie) 
- Co zrobić jeśli sami nie potrafimy poradzić sobie z konfliktem? (poszukać osoby, która pomoże 
rozwiązać konflikt) 
Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem mediator i mediacja (krótki wykład) 

● Co to jest mediacja? 

● Kto to jest mediator? 

● Zasady mediacji. 

 
Podsumowanie lekcji (10 min.) 
1. Nauczyciel pyta: 

- Co to jest konflikt? 

- Co jest przyczyną konfliktów? 

- Do kogo należy się zgłosić, jeśli nie potrafimy sami rozwiązać konfliktu? 

- Co to jest mediacja? 
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2. Nauczyciel informuje uczniów, do jakich nauczycieli – szkolnych mediatorów mogą zgłosić się 
z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu.  
 
3. Relaksacja w ogrodzie sensorycznym - Po zakończonych zajęciach nauczyciel poleca uczniom 
zajęcie wygodnych miejsc, włącza muzykę relaksacyjną i proponuje wsłuchać się w odgłosy natury 
bądź przywołanie w wyobraźni zwizualizowanego wcześniej obrazka. 
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SCENARIUSZ NR 2 

AUTOR: MGR ANNA DUDA 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III  

2. PRZEDMIOT: Wychowanie fizyczne 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przeszkód naturalnych. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Kształtowanie postawy prozdrowotnej, poszerzanie zasobu 
ćwiczeń ogólnorozwojowych z wykorzystaniem prostych przeszkód naturalnych, zachęcanie do 
aktywności na świeżym powietrzu. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching prowadzi 
do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój 
ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Doskonalenie i poszerzanie wiedzy na temat ćwiczeń ogólnorozwojowych wykorzystywanych 

do pokonywania przeszkód naturalnych. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Potrafi wykorzystać przeszkody naturalne do ćwiczeń fizycznych. 

● Dobiera odpowiedni strój sportowy do warunków pogodowych i pory roku. 

● Potrafi przeskoczyć ponad przeszkodą naturalną. 

● Samodzielnie dobiera ćwiczenia doskonalące skoczność i wytrzymałość. 

● Potrafi zastosować proste techniki relaksacji. 

● Potrafi dostosować wysiłek fizyczny do swoich możliwości organizmu. 

● Zna wystarczający zasób ćwiczeń z wykorzystaniem przeszkód naturalnych. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● metoda naśladowcza – ścisła, 

● zadaniowa – ścisła, 

● zabawowo – naśladowcza 
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Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

● przeszkody naturalne w pobliskim parku 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● sprzęt z dostępem do Internetu np. telefon, 

● korzystanie z aplikacji Google maps  

 
12. PRZEBIEG ZAJĘĆ  
 
Czynności wstępne i organizacyjne (5 min.) 

1. Zbiórka i powitanie. 

2. Sprawdzenie gotowości do zajęć. 

3. Podanie tematu. 

4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na lekcji. 

 
Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Rozgrzewka ogólnorozwojowa - rozgrzewkę przeprowadzamy w czasie dojścia do miejsca, 
w którym realizujemy część główną: 

● bieg na palcach; 

● bieg na piętach; 

● bieg z wysokim unoszeniem kolan; 

● bieg z uderzeniem piętami o pośladki; 

● bieg bokiem; 

● krążenia obustronne ramion w przód w tył 

● przeskoki z nogi na nogę z wysokim unoszeniem kolan i wymachem ramion – wieloskoki; 

● trucht z krótkimi fazami przyspieszenia; 

● bieg slalomem między drzewami – wybieramy teren do tego ćwiczenia odpowiedni, bez 

połamanych gałęzi i krzaków. 

Opis aktywności: Nauczyciel prezentuje poszczególne ćwiczenia w których uczniowie biorą aktywny 
udział pamiętając o tempie i odpowiedniej intensywności oraz kierunkach w płaszczyźnie ciała.  
 
Aktywność 2 (10 min.) 
Temat: Wykonywanie ćwiczeń w formie strumieniowej. 
Przejście po leżącym pniu drzewa: 

● przodem – z krótkiego rozbiegu uczniowie wskakują na pień leżącego drzewa i przechodzą po 

nim jak po kładce (6x); 
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● bokiem – z krótkiego rozbiegu uczniowie wskakują na pień leżącego drzewa i przechodzą po 

nim jak po kładce (6x). 

Podciągania na odpowiednio wybranej gałęzi drzewa: 

● wybieramy wszystkie nadające się do wykonania tego ćwiczenia gałęzie i wykonujemy 

podciągnięcia na gałęzi trzymając ją najpierw nachwytem, następnie podchwytem (każdy 

uczeń wykonuje po 2 próby)  

Opis aktywności: Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiednich gałęzi, aby zapewniały 
bezpieczeństwo ćwiczącym. Nauczyciel wykonuje pokaz każdego z ćwiczeń pamiętając  
o możliwościach fizycznych ucznia, koryguje błędy. 
 
Aktywność 3 (8 min.) 
Temat: Ćwiczenia mięśni nóg i ramion 
Posuwanie się w przód skokami zawrotnymi: 

● uczniowie frontalnie wykonują skoki zwrotne wzdłuż leżącego pnia drzewa (6x),  

● każdy uczeń wybiera dla siebie drzewo o takim obwodzie aby mógł objąć je rękoma stojąc 

przed drzewem przodem. Na sygnał nauczyciela uczniowie wskakują na wybrane drzewo 

i starają się utrzymać przez 10 sekund (6x). 

Opis aktywności: Zwracamy uwagę na dokładność wykonywania skoków zawrotnych - odbicie 
obunóż, stopy złączone w czasie skoku i lądowanie na obie stopy. 
 
Aktywność 4 (8 min.) 
Temat: Poszukiwanie skarbu – zabawa ruchowa szybkościowa z użyciem mapy gogle. 
Ćwiczenia wykonywane z startu niskiego na sygnał nauczyciela 
Opis aktywności: Wyszukanie mapy parku z telefonu za pomocą aplikacji gogle map przez 
nauczyciela, zaznaczenie punktu skarbu przez wszystkich uczniów, wybranie uczestnika który ukryje 
przedmiot np.; szyszka, patyk, kamyk. Po ukryciu przedmiotu na sygnał reszta uczniów dokonuje 
poszukiwań rozpoczynając poszukiwania ze startu niskiego. 
 
Podsumowanie lekcji (4 min.) 
Powrót do szkoły, ocena pracy uczniów na lekcji, sportowe pożegnanie. 
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SCENARIUSZ NR 3 

AUTOR: MGR ANNA DUDA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa III 

2. PRZEDMIOT: Wychowanie fizyczne 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Tor przeszkód w terenie – poszukiwanie wiosny. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Kształtowanie postawy prozdrowotnej, poszerzanie zasobu 
ćwiczeń ogólnorozwojowych nauka wykorzystania warunków terenowych do podnoszenia własnej 
sprawności, zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu, uwrażliwianie na otaczająca przyrodę.  

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching prowadzi 
do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój 
ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Wykazuje się umiejętnością pokonywania naturalnego toru przeszkód - łączy bieg, skok i rzut 

na torze przeszkód. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Potrafi wykorzystać przeszkody naturalne do ćwiczeń fizycznych. 

● Dobiera odpowiedni strój sportowy do warunków pogodowych i pory roku. 

● Potrafi dostosować wysiłek fizyczny do swoich możliwości organizmu. 

● Zna wystarczający zasób ćwiczeń z wykorzystaniem przeszkód naturalnych. 

● Angażuje się w zabawy grupowe. 

● Odpowiednio zachowuje się podczas marszu. 

● Umie odpowiednio zachować się w sytuacjach zwycięstwa  i porażki oraz przestrzega zasady 

„fair play”. 

● Szanuje naturalne środowisko. 

 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● metoda naśladowcza – ścisła, 

● zadaniowa - bezpośredniej celowości ruchu 
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Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

● przeszkody naturalne w pobliskim parku,  

● liście,  

● kamienie,  

● patyki,  

● krzewy,  

● piłka 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: brak 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne (5 min.) 

1. Zbiórka i powitanie. 

2. Sprawdzenie gotowości do zajęć. 

3. Podanie tematu. 

4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa na lekcji. 

5. Uszeregowanie uczniów do wyjścia w teren. 

6. Dostosowanie ubioru do panujących warunków. 

 
Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Zabawy ożywiające 

● „Wirujące liście” uczniowie biegną, podskakują i maszerują w rytmie podawanym przez 

nauczyciela. Zatrzymują się w takiej pozycji, w jakiej zastała ich przerwa. 

● „Liście na wietrze” uczniowie w trakcie marszu naśladują swoim ciałem ruch liści. 

● „Omijamy kałuże” w trakcie marszu uczniów do wyznaczonego miejsca nauczyciel podaje 

komendy:  

● „Fruwają motyle” uczniowie szybko maszerują. 

● „Świeci słońce”- zwalniają tempo marszu. 

● „Żabki”- przeskakują z miejsca na miejsce. 

● „Wiosenne cienie” uczniowie dobierają się w pary. Idą jeden za drugim. To, które jest z tyłu, 

naśladuje ruchy idącego z przodu.    

 
 
Po dotarciu na miejsce - rozgrzewka ogólnorozwojowa w kole. 

● bieg skip A i C, 

● bieg krokiem odstawno - dostawnym, 

● krążenia obustronne ramion w przód w tył, 

● krążenia w przód i tył głowy, 

● krążenia bioder, kolan 
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● w klęku podpartym naprzemianstronne wypady nóg w tył 

● trucht z krótkimi fazami przyspieszenia, 

● podskoki 10x 

Opis aktywności: Nauczyciel prezentuje poszczególne ćwiczenia w których uczniowie biorą aktywny 
udział pamiętając o tempie i odpowiedniej intensywności oraz kierunkach w płaszczyźnie ciała.  
 
Aktywność 2 (15 min.) 

Tor przeszkód nr 1: 

-   bieg slalomem między krzaczkami lub ułożonymi kamieniami, 

-   bieg po powalonym drzewie - dzieci z małego rozbiegu wskakują na drzewo i przechodzą po nim 

jak po kładce, 

-   wyskok do gałęzi 

-   dotknięcie drzewa i zatrzymanie się na linii obok drzewa, 

-   rzut kamieniem  lub szyszką do celu - cel znajduje się nad ziemią, np.: kretowisko lub ustawione 

patyki, 

-   powrót na linię startu przeskakując powalony pień z jednej strony na drugą, 

-   upoważnienie następnego zawodnika do startu dotknięciem ręki. 

Tor przeszkód nr 2: 

- start z siadu skrzyżnego 

- zbieranie 10 kamyczków, przeniesienie w wyznaczone miejsce, 

- prowadzenie piłki slalomem między kamykami, strzał w kierunku pnia drzewa, 

- bieg, obiegniecie drzewa, powrót 

Opis aktywności: Podział uczniów na poszczególne stacje. Należy zwrócić uwagę na wybór 
odpowiednich gałęzi, aby zapewniały bezpieczeństwo ćwiczącym. Prowadzący musi być zapoznany 
wcześniej z terenem na którym chce wykonać ćwiczenia. Nauczyciel wykonuje pokaz każdego 
z ćwiczeń pamiętając  o możliwościach fizycznych ucznia, koryguje błędy. Każdy z uczniów 
dwukrotnie lub trzykrotnie pokonuje tor przeszkód. Zawody wygrywa drużyna, która prawidłowo 
wykona wszystkie zadania i pierwsza zakończy. 
 
Aktywność 3 (10 min.) 
Temat: Ćwiczenia sensoryczne i relaksacja. 
„Co czujesz” – Uczniowie z nauczycielem tworzą ścieżkę sensoryczną zbierają w jednym miejscu 

kamyczki, patyczki, piasek, szyszki itp. ( bądź korzystają z znajdującej się na placu szkolnym) ściągają 

buty przechodzą w odpowiedniej kolejności po ścieżce 3x. Uczniowie dzielą się swoimi odczuciami. 

Zbieranie materiału przyrodniczego - każdy z uczniów zbiera dowolne rzeczy, np.: liście, kwiaty, 

kamyczki, patyczki itd. 

Zabawa wyciszająca - uczniowie pozostają bez obuwia, spacerują w kole po trawie, marsz na wspięciu 

ze wznoszeniem rąk w górę. Uczniowie trzymając ręce w górze unoszą zebrane rzeczy, np.: kwiaty. 

Następnie opuszczają ręce i  trzymają je przy boku.  

Siad skrzyżny, obserwacja zebranych rzeczy, następnie z zamkniętymi oczami poznawanie zapachu, 

faktury zebranych przedmiotów. 

 
Podsumowanie lekcji (5 min.)  

● Powrót do szkoły, ocena pracy uczniów na lekcji. 
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SCENARIUSZ NR 4 

AUTOR: MGR URSZULA FREY 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa I 

2. PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Płatek śniegu. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Realizacja treści wynikających z podstawy programowej dla 
pierwszego etapu edukacyjnego. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching daje 
możliwość samodzielnego doświadczenia oraz eksperymentowania ze zjawiskami przyrody. 
Działania na lekcji umożliwiają poznanie zjawisk (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w 
plenerze a obcowanie z naturą dostarcza uczniom dużo satysfakcji i radości z wykonywanych zadań. 
Zajęcia w plenerze pozytywnie wpływają na kształtowanie u uczniów prawidłowych relacji z naturą. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 
● Poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 
● Uczeń z pomocą nauczyciela potrafi wykonać proste obserwacje, doświadczenia  

i eksperymenty z wodą. 

● Uczeń z pomocą nauczyciela potrafi wyjaśnić istotę obserwowanych zjawisk. 

● Uczeń znajduje te same elementy obrazka. 

● Uczeń dostrzega podobieństwa na ilustracjach. 

● Uczeń potrafi dokonywać obliczeń na konkretach w zakresie 10. 

9. METODY I FORMY PRACY 
 
Metody: 

● podająca, 

● oglądowa, 

● praktyczna, 

● samodzielnego działania 

Formy: 

● indywidualna, 

● w parach, 

● zbiorowa, 

● grupowa 
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10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

● plastikowe kubeczki,  

● śnieg, 

● sznurki,  

● spinacze,  

● zamrażarka 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● e-podręcznik, 

● tablica multimedialna 

 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne (10 min.) 
Oglądanie filmu pt.: "Płatek śniegu": https://zpe.gov.pl/a/temat-79-pierwszy-snieg/DhOwZmBU0 
Wyjście na podwórko szkolne. Obserwacja spadającego śniegu w naturalnym środowisku, rozmowa 
kierowana na temat odczuć podczas obserwacji: jaki jest śnieg (ciepły/zimny), jakiego koloru jest 
śnieg? (kolorowy/szary/biały)…. Krótkie zabawy swobodne na podwórku szkolnym.  
 
Aktywność 1 (15 min.) 
Temat: Wykonujemy doświadczenie 
Opis aktywności: Wykonanie wraz z uczniami doświadczenia zgodnie instrukcją w filmie (s.3) 
pt.: "Płatek śniegu" (link do platformy edukacyjnej powyżej). Z pomocą nauczyciela uczniowie 
wykonują doświadczenie z wodą (z przygotowanych wcześniej materiałów dla każdego ucznia: 
plastikowy, przeźroczysty kubek, sznureczek, spinacz biurowy, patyczek, woda) zgodnie z kolejnością 
zaprezentowaną w filmie. Włożenie kubeczków z wodą do zamrażarki na 15 minut, w tym czasie 
przejście do aktywności nr 2 oraz 3. 
 
Aktywność 2 (5 min.) 
Temat: Zabawy tematyczne na świeżym powietrzu 
Opis aktywności: Uczniowie podzieleni w pary ustawiają się na podwórku szkolnym, na dużej 
powierzchni zasypanej śniegiem. Jedna osoba z pary wykonuje „rysunek na śniegu” śladami swoich 
stóp – druga odgaduje. Jeśli rysunek jest odgadnięty, następuje zmiana w obrębie pary.  
 
 
Aktywność 3 (5 min.) 
Temat: Liczymy płatki śniegu 
Opis aktywności: Uczniowie ustawiają się w kręgu na świeżym powietrzu  podczas gdy pada śnieg. 
Na komendę nauczyciela wystawiają dłonie tak, aby na rękawiczkach obliczyć (głośne przeliczanie) 
ilość spadających na dłonie płatków śniegu. Zgłaszają nauczycielowi, gdy policzą ich 10. (działania 
matematyczne) 
 
 
 
 
 

https://zpe.gov.pl/a/temat-79-pierwszy-snieg/DhOwZmBU0
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Aktywność 4 ( 5 min) 
Temat: Liczenie kul śniegowych (zabawy ruchowe w naturalnym środowisku), zabawy                     
w parach. Opis aktywności: uczniowie na podwórku szkolnym lepią kule śniegowe i ustawiają je                         
w rzędach ( taką ilość, jaką cyfrę wylosują na wcześniej przygotowanych kartonikach: 4, 5, 6), druga 
część uczniów przelicza je i lepi tyle kul, aby w każdym rzędzie było ich 10. 
Powrót do klasy. 
 
 
Aktywność 5 (5 min.) 
Temat: Wyjaśnienie zjawiska 
Opis aktywności: Uzupełnianie zdań ilustracjami i wklejanie ich do zeszytu. 
 

W powietrzu tak jak w ……………………………… znajduje się para wodna. 

Woda skrapla się na pyłkach, tak jak w doświadczeniu skrapla się  

i zamarza na ………………………… 

Na nitce powstają płatki śniegu czyli ……………………………………….. 

 

 

Podsumowanie lekcji 

Dla utrwalenia wiadomości o śnieżynce nauczyciel przekazuje uczniom wydrukowaną ikonografikę 
https://www.canva.com/design/DAE2dqCoe60/watc 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE2dqCoe60/watc
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SCENARIUSZ NR 5 

AUTOR: MGR MARIOLA KUCZERA-POSTEK 

 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasy I-III 

2. PRZEDMIOT: Terapia logopedyczna grupowa 

3. TEMAT ZAJĘĆ: "Wąż to takie dziwne zwierzę" - utrwalanie poprawnej wymowy głoski syczącej - s 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Usprawnianie artykulacji i komunikacji. Zabawy logorytmiczne 
i relaksacyjne. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching prowadzi 
do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój 
ucznia i zwiększa jego motywację. 

 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski syczącej – s. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Usprawnianie narządów artykulacyjnych 

● Zachęcanie do samodzielnej wypowiedzi 

● Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci i percepcji słuchowej 

● Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski syczącej – s 

● Relaksacja przy muzyce 

 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● artykulacyjne, 

● fonacyjne, 

● gry i zabawy 

Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 
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10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● płyta CD, 

● kolorowe kartki 

 

11. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 
1. Przywitanie uczniów. 
2. Wyjście do ogródka sensorycznego 
 
Aktywność 1 (5 min.) 
Temat: „Kołysz się kołysz” - powitanie 
Opis aktywności: Kołysz się kołysz, stój - akcentowanie rytmu poprzez kląskanie, cmokanie, 
gwizdanie, parskanie Refren - podczas refrenu uczestnik wita się z innymi uczestnikami poprzez 
podanie dłoni, przybicie piątki, dziesiątki, przyłożenie żółwika, przytulenie się.  
 
Aktywność 2 (5 min.) 
Temat: "Spacer na łące" - ćwiczenia oddechowe 
Opis aktywności: Uczestnik chodzi po ogródku sensorycznym i wyobraża sobie, że jest na łące. 
Podchodzi do każdego kwiatka i wącha go - wciąga powietrze nosem, zatrzymuje wdech (żeby 
zapamiętać piękny zapach) i wypuszcza powietrze ustami. 
 
Aktywność 3 (5 min.) 
Temat: „Łąka” - zagadki słuchowe 
Opis aktywności: Uczestnicy uważnie słuchają nagrania, a następnie nazywają zwierzęta, które 
można spotkać na łące – próbują naśladować odgłosy tych zwierząt. 
 
Aktywność 4 (5 min.) 
Temat: „Kogo jeszcze można spotkać na łące?” 
Opis aktywności: Prezentacja sylwetki węża i prawidłowej artykulacji głoski s (szeroki uśmiech, język 
leży płasko za dolnymi zębami, zęby zbliżone, wargi rozchylone, spłaszczone przylegają do zębów). 
 
 
Aktywność 5 (5 min.) 
Temat: „Wąż z jedną nóżką” - masaż policzków i mięśnia okrężnego warg 
Opis aktywności: Uczestnicy słuchają wiersza i wykonują kciukiem lub opuszkami palców masażyk 
policzków i mięśnia okrężnego warg.  
Wąż dziwne zwierzę - źródło płyta CD Stuhr Jerzy – Rymowanki 
Wąż to takie dziwne zwierzę  
zamiast chodzić ciągle leży 
i lubując się w pełzaniu 
ani myśli o skakaniu 
może by polubił skoki 
gdyby miał choć ze dwie nogi 
lecz, że nie ma jednej nawet  
cicho sunąc zmyka w trawie 
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Wąż z jedną nóżką - źródło płyta CD Stuhr Jerzy – Rymowanki 
Wciąż i wciąż pełznie wąż, 
pełznie sobie polną dróżką 
przytupując jedną nóżką  
wciąż i wciąż pełznie wąż 
pełznie sobie polną dróżką 
przytupując jedną nóżką 
 
Aktywność 6 (5 min.) 
Temat: „Ciekawski wąż” - ćwiczenie języka 
Opis aktywności: Język zastępuje wężowi ręce, to właśnie językiem dotyka on otaczające go rzeczy, 
rośliny itd. Uczestnicy wysuwają do przodu i chowają język, kierują go na boki, przesuwają język po 
górnych i dolnych zębach. Wąż w swojej wędrówce napotkał przeszkodę płot, próbuje się przez niego 
przecisnąć-zęby zaciśnięte język napiera na nie. Uczestnicy naśladują pełzającego węża. 
 
Aktywność 7 (5 min.) 
Temat: ”Wąż” – zabawa przy piosence. 
Opis aktywności:  
Na czterech nogach skacze konik - dzieci podskakują  
wesoło kopytka w takt mu dzwonią - tupią stopą o podłogę 
No a wąż biedny wąż - rękoma rysują w powietrzu węża 
on na brzuchu pełza wciąż - wskazują na brzuch 
No a wąż biedny wąż - rękoma rysują w powietrzu węża i łapią się  za głowę 
on na brzuchu pełza wciąż - wskazują na brzuch 
 
Jaś ma dwie nóżki do biegania - dzieci biegają 
dreptania chodzenia i skakania - podskakują 
No a wąż biedny wąż  
on na brzuchu pełza wciąż 
No a wąż biedny wąż  
on na brzuchu pełza wciąż  
 
Ślimak ma tylko jedną nogę - dzieci stoją na jednej nodze 
na jednej więc nodze rusza w drogę. - podskakują na jednej nodze 
No a wąż biedny wąż  
on na brzuchu pełza wciąż 
No a wąż biedny wąż  
on na brzuchu pełza wciąż 
 
A cóż to jest za dziwne zwierzę - dzieci rozkładają ręce 
nóg nie ma na brzuch świat przemierza – klękają i wskazują na brzuch 
To jest wąż biedny wąż  
co na brzuchu pełza wciąż 
To jest wąż biedny wąż  
co na brzuchu pełza wciąż 
 
Aktywność 8 (5 min.) 
Temat: „Oto wąż” – wykonanie węża z kolorowych kartek 
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Opis aktywności: Uczestnicy naśladują ruchy prowadzącego – sposób trzymania kartki i jej 
przerywania – wykonują czynności w rytm muzyki dowolnej. 
Oto wąż 
To głowa węża 
A to wąż wciąż i wciąż 
A to już koniec węża 
 
Podsumowanie lekcji 
Siad w kręgu, podziękowanie za udział w zajęciach i powtórzenie prawidłowej artykulacji głoski s. 
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SCENARIUSZ NR 6 

AUTOR: MGR MARIOLA KUCZERA-POSTEK 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa I-III 

2. PRZEDMIOT: Terapia logopedyczna grupowa 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Co w trawie piszczy? 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Usprawnianie artykulacji i komunikacji. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching prowadzi 
do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój 
ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Usprawnianie pracy artykulatorów celem podwyższenia wyrazistości mówienia. 

 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Wzbogacanie mowy czynnej i biernej 

● Wspomaganie pamięci słuchowej 

● Różnicowanie dźwięków z otoczenia 

● Rozwijanie umiejętności rozumienia i budowania krótkich i dłuższych poleceń 

 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne 

● ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i wzrokową 

● ćwiczenia wzbogacające słownik czynny i bierny 

Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

● ilustracje,  

● obrazki,  

● piórka, 

● świeczka 
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11. Przebieg zajęć 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 
1. Przywitanie uczniów. 
2. Wyjście do ogródka sensorycznego 
 
Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Ćwiczenia usprawniające motorykę aparatu artykulacyjnego i oddechowego. 
Opis aktywności: 
Ćwiczenia języka: 
– oblizywanie warg (usta szeroko otwarte). Oblizywanie zębów (ruch okrężny), 
– kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania nim warg i zębów, 
– udawanie ssania cukierka, 
– otwieranie i zamykanie zębów bez odrywania języka od podniebienia, 
– wysuwanie języka do przodu, a następnie chowanie go w jamie ustnej (usta szeroko otwarte), 
– czubek języka opieramy o dolne zęby i unosimy środkową część języka do podniebienia.  
– wymawianie sylab: la la la, lo lo lo, le le le, 
– zwijanie bocznych krawędzi języka do wewnątrz i dmuchanie przez „rurkę”, 
– kierowanie języka w kąciki ust (w prawo, w lewo) i do warg (do góry, na dół), 
– dotykanie czubkiem języka po kolei górnych i dolnych zębów (buzia szeroko otwarta), 
– wysuwanie i cofanie języka przez zwarte zęby (język przeciska się między nimi – masuje zęby), 
– unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia, 
– przesuwanie językiem po wewnętrznej stronie zębów górnych i dolnych, 
– mlaskanie czubkiem języka, środkiem języka. Przyssanie języka do podniebienia przy szeroko 
otwartych ustach 
 
Aktywność 2 (5 min.) 
Temat: Ćwiczenia warg 
Opis aktywności: 
– szerokie otwieranie i zamykanie ust, 
– wysuwanie warg do przodu (samogłoska u), rozchylanie warg (samogłoska e), 
– przesadne wymawianie samogłosek, 
– przesyłanie buziaczków, 
– trzymanie ołówka między nosem a wargą górną, 
– czesanie dolnymi zębami wargi górnej i górnymi zębami wargi dolnej, 
– nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza, 
– układanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną, 
– zasłanianie dolną wargą dolnych zębów i górną górnych zębów, 
– nagryzanie górnymi zębami na dolną wargę i dolnymi na górną (masaż warg zębami), 
– dmuchanie przez złączone wargi, lekko wysunięte do przodu; gwizdanie, parskanie, cmokanie,                                                                                                                                      
– wymawianie samogłosek: iii – uuu, aaa – ooo 
 
 
 
 
Aktywność 3 (5 min.) 
Temat: Ćwiczenia oddechowe 
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Opis aktywności: 
– zdmuchiwanie świecy z coraz większej odległości, 
– poruszanie wydmuchiwanym powietrzem lekkich przedmiotów (piórko), 
– wymawianie na wydechu samogłosek (jak najdłużej), 
– chuchanie na zmarznięte dłonie, 
– dmuchanie na gorącą zupę, 
– naśladowanie nadmuchiwania balona, 
– wypuszczanie powietrza z ust (długie sss), 
– liczenie na jednym wydechu 
 
Aktywność 4 (10 min.) 
Temat: Ćwiczenia słuchowe (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), zabawy słuchowe 
Opis aktywności: 
– „Co słyszę” – rozpoznawanie odgłosów z otoczenia, np. z ulicy, z boiska szkolnego, 
– Klaskanie w ręce – dziecko pokazuje na palcach ile było klaśnięć lub robi tyle kroków do przodu, 
– Wyklaskiwanie rytmu wiersza, 
– „Co słyszysz?” – wyróżnianie głosek i sylab na początku wyrazów (w nagłosie), 
– „Co powiedziałam?” – odgadywanie słów wypowiadanych głoskami i sylabami, np. o-s-a (osa), d-
o-m-e-k (domek), te-le-fon (telefon), 
– „Zabawa w wyrazy” – mówienie wyrazów na daną głoskę, sylabę; np. o – oko, obraz, ba – balon, 
banan, 
– „Poszukaj obrazka” – wyszukiwanie obrazka na daną głoskę, sylabę, 
– Ile wyrazów w zdaniu; ile sylab w wyrazach; ile głosek w wyrazach – tyle razy dziecko klaszcze, 
podskakuje itp. 
– „Czy dobrze powiedziałam?” – dziecko ma określić, kiedy mówimy dobrze, a kiedy źle np.: sanki – 
szanki; rak – lak; kawa – tawa 
 
 
Aktywność 5 (10 min.) 
Temat: Czytanie tekstów 
Opis aktywności: 
– Czytanie całościowe zdań i krótkich tekstów- wprowadzanie do słownika dziecka nowych 
wyrazów. 
– Porządkowanie zdań opisujących akcję całego obrazka (na podstawie historyjek obrazkowych). 
– Porządkowanie zdań bez pomocy ilustracji. 
 
Podsumowanie lekcji 
Siad w kręgu, podziękowanie za udział w zajęciach. 
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SCENARIUSZ NR 7 

AUTOR: MGR ANNA ROSA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa  

2. PRZEDMIOT: Język angielski 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Utrwalanie znajomości przyimków miejsca. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat zajęć zgodny z podstawą programową klasy V. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Przeprowadzenie zajęć w terenie 
zapewnia dzieciom relaks i wspomaga proces nauki niwelując poziom stresu jaki pojawia się podczas 
standardowej formy nauczania w klasie.  

7. Cel ogólny zajęć: 

● Prawidłowe użycie przyimków.  

8. Cele szczegółowe zajęć: 

● Uczeń zna przyimki miejsca. 

● Uczeń wie, jak zastosować przyimki miejsca w zdaniu. 

● Uczeń potrafi budować zdania z przyimkami miejsca. 

● Uczeń zna słownictwo dotyczące najbliższego otoczenia. 

● Uczeń rozwija zainteresowanie językiem angielskim. 

● Uczeń usprawnia motorykę dużą. 

● Uczeń potrafi współpracować w grupie. 

● Uczeń rozwija kompetencje społeczne. 

9. Metody i formy pracy 

Metody pracy: 

● słowna, 

● oglądowa, 

● praktycznego działania 

 

Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 
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10. Środki dydaktyczne: 

● Etykiety z nazwami obiektów w ogrodzie sensoryczm. 

● Etykiety z nazwami przyimków miejsca. 

● Karta pracy. 

 

11. Wymagania w outdoor teaching: 

● Przestrzeń w ogrodzie 

 

12. Przebieg zajęć 

Czynności wstępne i organizacyjne 

1. Zebranie uczniów i sprawdzenie obecności.  

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć. 

Aktywność 1 (10 min.) 

Temat: Nazywanie obiektów w ogrodzie.  

Opis aktywności: Uczniowie otrzymują etykiety z nazwami obiektów. Wspólnie ustalamy, gdzie 

umieścić poszczególne etykiety (tree, bench, table, fence, grass, sky, house, wall, flower, bush). 

Uczniowie nazywają poszczególne obiekty i tworzą proste znane sobie zdania z tymi wyrazami (np: I 

like flowers, This is a tree, I am looking at the sky.) 

Aktywność 2 (5min.) 

Temat: Utrwalanie nazw obiektów – zabawa „Znajdź obiekt”.  

Opis aktywności: Nauczyciel wymienia dany obiekt (np: a bench), uczniowie mają za zadania jak 

najszybciej przybiec do wymienionego obiektu. Następnie miejsce nauczyciela zajmują poszczególni 

uczniowie i wydają polecenia, do których stosuje się grupa.  

Aktywność 3 (10 min.) 

Temat: Przypomnienie przyimków miejsca i zabawa utrwalająca ich znajomość. 

Opis aktywności: Nauczyciel pokazuje uczniom znane im już z poprzednich lekcji etykiety z 

przyimkami miejsca, a uczniowie odgadują, co one oznaczają. Nauczyciel zaprasza uczniów do 

zabawy. Grupa ma za zadanie zająć pozycję przy wymienionym obiekcie dokładnie tak, jak nakazuje 

polecenie (np: Stay in front of the fence, Stay behind the bench, Sit on the grass, Look at the sky 

itp…). W grze chodzi też o szybkość reagowania. Następnie miejsce nauczyciela zajmują 

poszczególnie uczniowie i wydają polecenia, do których stosuje się grupa. 
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Aktywność 4 (5 min.) 

Temat: Zabawa w „Prąd”.  

Opis aktywności: Uczniowie dzielą się na grupy dwuosobowe. Dwójki trzymają się za ręce. Każda 

dwójka otrzymuje grupę wyrazów ( Dwójki A  otrzymują: in front of, under, in, Dwójki B otrzymują: 

on, behind, beeween. Jeśli na przykład dwójka A usłyszy zdanie z in front of musi wykonać ruch, jak 

gdyby została porażona prądem.  

Aktywność 5 (15 min.) 

Temat: Uzupełnianie kart pracy.  

Opis aktywności: Uczniowie otrzymują karty pracy ze zadaniami: 1. Uzupełnianie luk w zdaniu (np: 

Children are staying …………………. the house.). 2. Tłumaczenie zdań (Dziewczyna patrzy w niebo.) 

 

Podsumowanie lekcji 

Nauczyciel prosi uczniów o wybór zadania, które podobało się im najbardziej. Dziękuje uczniom za 
zaangażowanie. 
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SCENARIUSZ NR 8 

AUTOR: MGR MAGDALENA MALCZYK – ROTUSKA 
 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa V 

2. PRZEDMIOT: Język polski 

3. TEMAT ZAJĘĆ:  Spektakl teatralny pt.: „ Tajemniczy ogród”. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 100 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat zajęć zgodny z podstawą programową klasy V. 

UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Przeprowadzenie zajęć w terenie prowadzi 
do zwiększenia efektywności nauczania, wspomaga, wzbogaca treści kształcenia i formy przekazu. 
Poza tym ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Uczeń poznaje fabułę powieści „Tajemniczy ogród” podczas spektaklu teatralnego. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń zna treść książki „Tajemniczy Ogród”. 

● Uczeń potrafi dostosować się do zasad i norm panujących w teatrze. 

● Uczeń zna takie miejsca w teatrze jak: foyer, heston, kostiumernia, scena i zna przeznaczenie 

tych miejsc. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● słowna, 

● oglądowa, 

● praktycznego działania i przygodowa 

Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 

10. Środki dydaktyczne: 

● pomieszczenia w teatrze, 

● aktorzy 
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11. Wymagania w zakresie technologii: 

● teatr, 

● sala widowiskowa 

 

12. Przebieg zajęć 

Czynności wstępne i organizacyjne 

1. Zebranie uczniów i sprawdzenie obecności.  

2. Udanie się środkami komunikacji miejskiej do Teatru. 

3. Przedstawienie tytułu spektaklu. 

4. Oglądanie spektaklu 

5. Zwiedzanie kuli teatru. 

6. Rozmowa na temat wrażeń po obejrzeniu spektaklu. 

 

Aktywność 1 (20 min.) 

Temat: Czym jest teatr.  

Opis aktywności: Uczniowie podczas podróży słuchają opowieści o miejscu jakim jest teatr (zasady 

zachowania się, kim jest aktor i gra aktorska). Przypomnienie rodzajów spektakli oraz form gry 

aktorskiej. 

 

Aktywność 2 (45 min.) 

Opis aktywności: Uczniowie oglądają grę aktorską podczas spektaklu pt. Tajemniczy Ogród, skupienie 

uwagi na grze aktorskiej. 

 

Aktywność 3 (15 min.) 

Temat:  O czym był spektakl? Co działo się w tajemniczym ogrodzie.  



62 

 

Opis aktywności: Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat obejrzanej animacji i omawia treść 

przekazaną podczas  spektaklu. Uczniowie samodzielnie wypowiadają się na temat treści 

przekazanych podczas spektaklu. Odpowiadają na pytania pomocnicze zadawane przez nauczyciela.  

Aktywność 4 (20 min.) 

Temat: Kulisy teatru. 

Opis aktywności: Uczniowie wraz z nauczycielem i jednym z aktorów zwiedzają ciekawe miejsca 

w teatrze i poznają ich przeznaczenie  tj. foyer (miejsce to przeznaczone jest dla widzów do 

odpoczynku oraz spotkań towarzyskich przed rozpoczęciem spektaklu oraz w trakcie jego antraktów 

bywa również miejscem uroczystości po zakończeniu spektaklu), Heston tzn. scena jednego aktora, 

Kostiumernia, w której dzieci przebierają  się w różne stroje, stając się śmiesznym zwierzakiem czy 

Stańczykiem, Mała Scena Kameralna. 

 

Podsumowanie lekcji 

Ocena aktywności uczniów na lekcji, podziękowanie za udział. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

SCENARIUSZ NR 9 

AUTOR: MGR MAGDALENA MALCZYK-ROTUSKA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: Szkoła Podstawowa – klasa IV 

2. PRZEDMIOT: Język polski 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Tworzymy opis postaci podczas gry terenowej w ogrodzie sensorycznym. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat zajęć zgodny z podstawą programową klasy V. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA GIER I ZABAW: Przeprowadzenie zajęć w terenie zapewnia 
dzieciom relaks i wspomaga proces nauki niwelując poziom stresu jaki pojawia się podczas 
standardowej formy nauczania w klasie, powoduje kształtowanie wzajemnego zaufania w grupie 
oraz umiejętność posługiwania się mapą i orientacji w terenie.  

7. Cel ogólny zajęć: 

● Uczeń tworzy  krótką formę wypowiedzi jaką jest opis postaci podczas gier i zabaw.  

8. Cele szczegółowe zajęć: 

● Uczeń wie  czym jest opis. 

● Uczeń wie jakie musza wystąpić w nim elementy. 

● Uczeń potrafi dokonać opisu postaci na podstawie spotkanych podczas gry terenowej  postaci 

z książki Akademia Pana Kleksa. 

9. Metody i formy pracy 

Metody pracy: 

● słowna 

● oglądowa 

● praktycznego działania 

Formy pracy: 

● indywidualna 

● zbiorowa 

10. Środki dydaktyczne: 

● osoby ucharakteryzowane na postacie z Akademii Pana Kleksa 

● elementy   
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11. Wymagania w zakresie technologii: 

● przestrzeń Akademii Pana Kleksa stworzona w ogrodzie sensorycznym 

12. Przebieg zajęć 

Czynności wstępne i organizacyjne 

3. Zebranie uczniów i sprawdzenie obecności.  

4. Udanie się do ogrodu sensorycznego. 

5. Spotkanie „Postaci Z Akademii Pana Kleksa” i zwrócenie uwagi na ich wygląd, zachowanie, 

usposobienie. 

6. Wybór postaci, elementów ubioru do opisu i formułowanie wypowiedzi zwracając uwagę na 

poszczególne elementy opisu postaci. 

Aktywność 1 (10 min.) 

Temat: Czym jest opis i jakie są jego elementy?  

Opis aktywności: Zabawa – „Szukanie 10 – ciu zaginionych informacji”. Uczniowie poszukują 10 

ukrytych karteczek z informacjami na temat opisu postaci, które zostały ukryte przez posłańca Pana 

Kleksa w ogrodzie. Przy każdej z dziesięciu karteczek jest nietypowy przedmiot – charakterystyczne 

nakrycie głowy, konkretny kolor piegów, okulary czy doczepiana broda.  Po ich znalezieniu każdy 

przynosi karteczkę i element charakteryzacji w  wyznaczone miejsce w grodzie i na polecenie 

nauczyciela czyta jej zawartość. Uczniowie słuchają informacji na temat opisu postaci, nauczyciel 

uświadamia uczniów, że ludzie różnią się od siebie i każdy wygląda inaczej.  Wspólnie układają 

elementy wypowiedzi tworząc schemat opisu. Zwracają uwagę na tytuł, wstęp, rozwinięcie 

i zakończenie. 

Aktywność 2 (15 min.) 

Temat: Zabawa „Raz, dwa, trzy a kim teraz jesteś Ty?” 

Opis aktywności: Uczestnicy przygotowują znalezione karteczki z punktem do opisu i na powiedzenie: 
„Raz, dwa, trzy a kim teraz jesteś Ty?” zamieniają się znalezionymi przy karteczkach akcesoriami do 
charakteryzacji. Kolejno dokonują opisu biorąc pod uwagę nowy element ubioru. Czynność 
powtarzamy do momentu, aż wszyscy otrzymają każdy „gadżet” do charakteryzacji.     

Aktywność 3 (15 min.) 

Temat: Oglądanie napotkanych postaci bajkowych i indywidualny wybór do opisu. 

Opis aktywności: Każdy uczeń otrzymuje mapkę z oznaczonymi miejscami, do których mają się udać. 

Tam na każdym w punktów oczekiwać na nich będą różne postaci z książki Akademia Pana Kleksa. 

Uczniowie spotkają się z przebranymi osobami, będą z nimi rozmawiać, zaobserwują ich zachowanie 

a przebrana postać  podpowie na co zwrócić uwagę i co potrzebne będzie do opisu bohatera.  

 



65 

 

Aktywność 4 (20 min.) 

Temat:  Zabawa „ Zgadnij kto to”. Tworzymy opis postaci i zgadujemy kto kogo opisuje.  

Opis aktywności: Uczniowie spotykają się z nauczycielem w wyznaczonym miejscu. To już ostatni 

punkt biegu terenowego. Nauczyciel pyta kto pierwszy chce przystąpić do tajemniczego opisu, 

pokazuje planszę z pomocniczymi pytaniami potrzebnymi do opisu postaci (załącznik nr 1) i  kolejno 

uczniowie opisują swoje postacie a pozostali odgadują o kim kto mówi. Kto odgadnie po opisie postać 

otrzymuje od nauczyciela punkt. Nauczyciel na bieżąco koryguje wypowiedzi uczniów zwracając 

uwagę na poprawność opisów. Uczniowie samodzielnie tworzą opisy postaci. Odpowiadają na 

pytania pomocnicze zadawane przez nauczyciela.  

Podsumowanie lekcji 

Podziękowanie na uczniom za zaangażowanie i samodzielne wypowiedzi, przyznanie punktów. 
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Załącznik 1 
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SCENARIUSZ NR 10 

AUTOR: DR ALINA STOSOR 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa IV 

2. PRZEDMIOT: Matematyka 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Gra matematyczna „Tropikalna wyspa”’ 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Gry matematyczne rozwijają odporność emocjonalną uczniów 
oraz pomagają w przyswajaniu treści matematycznych poprzez zabawę. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Rozwijanie zdolności poprzez 
poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Rozwijanie zainteresowania matematyką oraz ćwiczenie odporności emocjonalnej 

w zabawie. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń potrafi rozwiązywać zadania matematyczne na poziomie klasy czwartej. 

● Uczeń potrafi skupić się na zadaniu. 

● Uczeń potrafi dostosowywać się do zasad gry. 

● Uczeń potrafi współpracować w grupie. 

● Uczeń rozwija kompetencje społeczne. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 
● oglądowa, 

● praktycznego działania 

Formy pracy: 
● zbiorowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
● plansza do gry „Tropikalna wyspa”, 

● pionek do gry, 

● kostka do gry, 

● przygotowane działania matematyczne 
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12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Czynności wstępne i organizacyjne 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Zapisanie tematu lekcji. 

Aktywność 1  

Przebieg i zasady gry: W grze może wziąć udział 2-4 graczy, którzy rozwiązują wspólnie zadania. Każde 
dobrze rozwiązane zadanie to 1 pkt. Gra kończy się w momencie dotarcia do mety lub rozwiązania 
wszystkich zadań. Kolejność rzucania kostką wyłaniana jest po wstępnym rzucie – pierwszy rzuca 
uczeń, który uzyskał najwyższą ilość oczek. 

Zadania matematyczne: 

1. Rzuć 2 razy kostką, następnie dodaj do siebie wyrzucone oczka w pierwszym i drugim rzucie 
i przesuń pionek o tyle pól ile wynosi wynik tego działania. 

2. Rzuć dwa razy kostką i pomnóż ilość oczek, które wyrzuciłeś przez 2, przesuń pionek o tyle pól ile 
wynosi wynik działania. 

3. Wprost pod twoje nogi spadły kokosy z palmy rosnącej tuż obok ścieżki i zablokowały drogę. Aby 
przejść musisz rozwiązać zagadkę: Jeżeli na palmie rosły 32 kokosy, a 8 kokosów spadło z drzewa to 
ile kokosów wciąż wisi na palmie? Podziel wynik przez 6, jaką liczbę otrzymałeś? Przesuń pionek 
o taką liczbę pól. 

4. Na twojej drodze zauważyłeś papugę, która potrzebuje Twojej pomocy. Jeżeli pomożesz jej 
rozwiązać zagadkę, w nagrodę przesuń pionek o 2 pola do przodu.  
Na pierwszej wyspie mieszka 28 gatunków zwierząt, na drugiej o 15 gatunków więcej niż na 
pierwszej, a na trzeciej o 20 więcej niż na drugiej. Ile zwierząt mieszka na poszczególnych wyspach? 
Ile zwierząt mieszka łącznie na wszystkich trzech wyspach? 

5. Rzuć kostką. Pomnóż ilość oczek, które wyrzuciłeś przez 2 i przesuń pionek o tyle pól ile wynosi 
wynik działania. 

6. W oddali, na morzu zauważyłeś 5 statków. Na każdym z nich płynie 12-osobowa załoga. Ile osób 
łącznie przebywało na wszystkich pięciu statkach? W nagrodę za rozwiązanie zadania rzuć kostką 
i przesuń się do przodu o uzyskaną liczbę oczek. 

7. Rzuć dwa razy kostką, następnie dodaj do siebie wyrzucone oczka w pierwszym i drugim rzucie 
i przesuń pionek o tyle pól ile wynosi wynik tego działania. 

8. Jaś pojechał na wakacje nad morze. Miał 200 złotych kieszonkowego. Rejs statkiem kosztował 120 
zł. Na pamiątki Jaś wydał 76 zł. Ile pieniędzy zostało Jasiowi? Wynik działania to liczba pól o które 
masz posunąć pionek do przodu. 
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9.  Jeżeli dobrze rozwiążesz zagadkę, rzuć ponownie kostką i przesuń się do przodu o uzyskaną liczbę 
pól. 

 

  

 

 

 

 

 

 

10. Pirat zostawił na Ciebie wiadomość. Aby ją rozszyfrować wykonaj działania, a następnie 
przyporządkuj wyniki odpowiednim literom, które utworzą hasło. Po rozwiązaniu zadania masz 
prawo do rzutu kostką i przesunięcia się do przodu o tyle pól ile oczek wyrzuciłeś.

2 * 10 = ......  

3 * 3 = ...... 

3 * 4 = ...... 

21 : 3 = ...... 

4 * 8 = ..... 

18 : 3 = ..... 

16 * 2 = ..... 

4 * 7 = ...... 

27 * 3 = ...... 

81 : 9 = ..... 

18 * 2 = ..... 

56 : 7 = ...... 

48 : 7 = ..... 

  

3 * 8= ...... 

63 : 7 = ..... 

6 * 8 = ..... 

35 : 5 = .....
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6 = Z 

7 = A 

8 = W 

9 = O 

12 = F 

20 = C 

24 = P 

28 = I 

 

 

32 = S 

36 = D 

48  L 

 

81  Ę

 

 

11. Na wyspie mieszkały 4 słonice i 4 słonie, każda ze słonic urodziła po 5 słoniątek. Ile słoni żyje teraz 
na wyspie? Podziel tą liczbę przez 4 i przesuń pionek do przodu o uzyskaną liczbę. 

 

Podsumowanie zajęć 

Uczniowie odpowiadają na pytanie, czy podobała im się zaproponowana gra.  
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SCENARIUSZ NR 11 
AUTOR: DR ALINA STOSOR 

 
1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa II 

2. PRZEDMIOT: Matematyka 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Matematyczne koło fortuny – gra matematyczna. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Gry matematyczne rozwijają odporność emocjonalną 

dziecka oraz pozwalają na realizację treści z podstawy programowej nauczania matematyki 

w zabawie. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Rozwijanie zdolności poprzez 

poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.  

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ:  

● Utrwalenie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych poprzez gry i zabawy 

w ogrodzie sensorycznym. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń rozwija zainteresowanie matematyką. 

● Uczeń usprawnia motorykę małą. 

● Uczeń rozwija samodzielne i logiczne myślenie matematyczne. 

● Uczeń potrafi współpracować w grupie. 

● Uczeń rozwija kompetencje społeczne. 

 

9. METODY I FORMY PRACY 
 
Metody pracy: 
- oglądowa, 
 - praktycznego działania, 
 
Formy pracy: 
 - zbiorowa 
 
10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● plansza do gry” Matematyczne koło fortuny” (Załącznik 1 ukazuje jak powinna 

wyglądać), 

● przedmioty znajdujące się w ogrodzie sensorycznym, 

● szarfa 
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11. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Czynności wstępne i organizacyjne: 
1. Przywitanie uczniów, 

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć i omówienie zasad gry. 

 
Aktywność 1 
Gra dydaktyczna, zgodna z zasadami: 

● Gra przeznaczona jest dla dowolnej liczby uczniów. 

● Na planszy, która stanowi ruchomą część gry, zapisane są działania matematyczne, aby  

ułatwić dzieciom liczenie obok działań matematycznych znajdują się obrazki.  

● Każde dziecko biorące udział w grze  po kolei kręci kołem i losuje odpowiednie działanie.  

● Wynik każdego działania odpowiada określonej aktywności ruchowej, którą dziecko powinno 

wykonać, aby otrzymać punkt. 

● Wygrywa dziecko z największą ilością plusów. 

Zadania do wykonania: 
1. Wynik 6: Dziecko musi znaleźć na ścieżce sensorycznej sześć szyszek i rzucić nimi do celu 

(okręgu wykonanego z szarfy), 

2. Wynik 13: Dziecko wykonuje sześć kroków na ścieżce sensorycznej, 

3. Wynik 2: Dziecko wykonuje dwa przysiady, 

4. Wynik 5: Dziecko szuka w ogrodzie 5 kamyczków i układa je od najmniejszego 

do największego, 

5. Wynik 7: Dziecko wykonuje 7 przeskoków przez ścieżkę sensoryczną, 

6. Wynik 3: Dziecko wyszukuje w ogrodzie sensorycznym trzy przedmioty, które wydzielają 

zapach, 

7. Wynik 4: Dziecko wyszukuje w ogrodzie sensorycznym 4 rodzaje kwiatów 

 
Podsumowanie zajęć i ewaluacja:  
Pytanie do uczniów, czy podobała im się gra. 
 

Załącznik 1 



73 

 

SCENARIUSZ NR 12 

AUTOR: MGR ALEKSANDRA TOMECKA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III 

2. PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Wakacyjne podróże 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 x 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Realizacja treści wynikających z założeń podstawy 
programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego - wiadomości dotyczące krain geograficznych 
Polski. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching prowadzi 
do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera całościowy rozwój 
ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Uczeń zna najważniejsze krainy geograficzne na mapie Polski. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń zna i rozumie pojęcie kraina geograficzna. 

● Uczeń wskazuje i nazywa krainy geograficzne na mapie Polski. 

● Uczeń wie czym charakteryzują się poszczególne krainy, omawia najważniejsze różnice 

między nimi. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 
- słowna 
- oglądowa 
- praktycznego działania 

 
Formy pracy: 

- indywidualna 
- zbiorowa 
- grupowa 
 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
● mapa Polski  

● duże plansze z konturem Polski  

● pojemniki/woreczki 

● ew. kwiaty z papieru 
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11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 
sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu 
 
12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne (10 min.) 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Przejście na szkolny plac zabaw lub do pobliskiego parku. 

 
Aktywność 1 (5 min.) 
Temat: Zapoznanie uczniów z tematem zajęć (Wakacyjne podróże) oraz rozwój ruchowy 
i koordynacji – zabawa ruchowa w ogrodzie sensorycznym. 
Opis aktywności: Nauczyciel tłumaczy uczniom, że tematem zajęć są wakacyjne podróże oraz 
objaśnia im w jaki sposób się na nie udadzą tj. wyjaśnia komendy, które pojawia się w zabawie 
ruchowej: 
- pociąg – uczniowie stają jeden za drugim, kładą dłonie na ramionach osoby z przodu i maszerują 
równocześnie. 
- samochód – uczniowie dobierają się parami i spacerują wokoło. 
- wycieczka piesza – uczniowie spacerują, wysoko podnoszą nogi. 
- samolot – uczniowie wykonują tzw. jaskółkę, tj. wyciągają ręce na boki i starają się utrzymać 
równowagę stojąc na jednej nodze. 
Podczas zabawy uczniowie swobodnie spacerują, na umówiony sygnał zatrzymują się i słuchają 
komendy, a następnie reagują w odpowiedni sposób 
 
Aktywność 2 (15 min.) 
Temat: Przygotowanie materiałów do kolejnych zadań 
Opis aktywności: Spacer po najbliższej okolicy; obserwacja otoczenia i zbieranie elementów 
potrzebnych do zbudowania makiety Polski: kamienie duże i małe, patyki, liście, piasek itp. 
 
Aktywność 3 (10 min.) 
Temat: Przypomnienie wiadomości na temat krain geograficznych Polski 
Opis aktywności: Obserwacja swobodna i kierowana mapy Polski, przypomnienie jakimi kolorami 
zaznaczone są poszczególne krainy geograficzne i jakie są ich cechy charakterystyczne. 
 
Aktywność 4 (35 min.) 
Temat: Utrwalanie wiadomości poprzez pracę grupową 
Opis aktywności: Nauczyciel rozkłada przed uczniami plansze, na których schematycznie zostały 
zaznaczone krainy geograficzne: pas nadmorski, niziny, wyżyny, góry, pojezierza. Uczniowie, pracując 
w parach, układają odpowiednie elementy na planszy, omawiając wcześniej z nauczycielem ich 
znaczenie:
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● Duże kamienie – góry 

● Drobne kamyczki - wyżyny 

● Piasek – wybrzeże 

● Liście – niziny 

● Niebieskie kwiaty – jeziora (Nauczyciel powinien przygotować wycięte z papieru 

kwiaty, na wypadek nie znalezienia odpowiednich w otoczeniu szkoły.) 

 
Podsumowanie lekcji (15 min.) 
Uczniowie rozwiązują zadanie multimedialne na portalu wordwall. Należy połączyć nazwy 
krain geograficznych z odpowiednim punktem na mapie Polski. 
https://wordwall.net/pl/resource/2139676/geografia/krainy-geograficzne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2139676/geografia/krainy-geograficzne
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SCENARIUSZ NR 13 
AUTOR: MGR ALEKSANDRA TOMECKA 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III 

2. PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Wiosna w naszym otoczeniu 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 x 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Realizacja treści wynikających z założeń podstawy 
programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego - wiadomości dotyczące zmian 
zachodzących w przyrodzie i pogodzie wiosną. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching 
prowadzi do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera 
całościowy rozwój ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Uczeń wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie i pogodzie wiosną. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń zna i rozumie pojęcie zwiastuny wiosny. 

● Uczeń wskazuje i nazywa zwiastuny wiosny. 

● Uczeń wie jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie i potrafi je nazywać. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● słowna 

● oglądowa 

● praktycznego działania 

 

Formy pracy: 

● indywidualna 

● zbiorowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
● karty pracy  

● przybory piśmiennicze 

● klej 
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11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: brak 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
Czynności wstępne i organizacyjne (10 min.) 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Przejście na szkolny plac zabaw lub do pobliskiego parku. 

 
Aktywność 1 (15 min.) 
Temat: Zapoznanie uczniów z tematem zajęć (Wiosna w naszym otoczeniu) 
Opis aktywności: Uczniowie biorą udział w zabawie „Ciepło – zimno”. Nauczyciel chowa 
w najbliższym otoczeniu (w ogrodzie sensorycznym) fragmenty rozsypanki wyrazowej (To są 
zwiastuny wiosny:). Uczniowie grając w grę „Ciemno - zimno” odszukują fragmenty 
rozsypanki. Uczniowie układają zdanie z rozsypanki i wyjaśniają jego znaczenie. 
 
Aktywność 2 (30 min.) 
Temat: Zwrócenie uwagi uczniów na zmiany zachodzące wiosną w pogodzie i przyrodzie 
Opis aktywności: Spacer po najbliższej okolicy; obserwacja swobodna i kierowana wiosennej 
pogody i zmian w przyrodzie. Rozmowa wprowadzająca na temat wiosny - motywowanie 
uczniów do prowadzenia samodzielnych obserwacji i prób wnioskowania. 
 
Aktywność 3 (60 min.) 
Temat: Wskazywanie w otoczeniu zwiastunów wiosny i utrwalanie znajomości ich nazw. 
Opis aktywności: Uczniowie spacerują po najbliższej okolicy wypatrując zwiastunów wiosny 
i wypełniając karty pracy – załączniki 1 i 2. 
- Załącznik 1 – uczniowie muszą zliczyć podczas spaceru ile jest: gniazd, rowerów, krokusów 
itp. 
- Załącznik 2 – uczniowie muszą wpisywać nazwy poszczególnych zwiastunów wiosny, lub 
przykleić do karty odpowiedni element (np. zielony liść przy sformułowaniu „Coś zielonego”). 
 
Aktywność 4 (10 min.) 
Temat: Zabawa ruchowa – kalambury tematyczne (w ogrodzie sensorycznym) 
Opis aktywności: Uczniowie losują nazwy czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie, 
naśladują ruchy, pozostali uczniowie zgadują nazwę czynności. 
 
Podsumowanie lekcji (10 min.) 
Nauczyciel czyta zagadki tematyczne, uczniowie odpowiadają. 
Załącznik 1 

 

 

Załącznik 2 
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SCENARIUSZ NR 14 

AUTOR: MGR DOMINIKA WYLĘŻEK 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa V 

2. PRZEDMIOT: Biologia  

3. TEMAT ZAJĘĆ: Poznajemy rośliny nagonasienne. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Poznanie budowy roślin nagonasiennych oraz poznanie 
przedstawicieli roślin nagonasiennych jest zawarte w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego z biologii. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA OUTDOOR TEACHING: Zastosowanie outdoor teaching 
prowadzi do zwiększenia efektywności nauczania. Ułatwia proces uczenia się oraz wspiera 
osobisty rozwój ucznia i zwiększa jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 
● Poznanie budowy i znaczenia roślin nagonasiennych. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 
● Uczeń zna pojęcie rośliny nasienne. 

● Uczeń potrafi opisać z pomocą nauczyciela budowę roślin nagonasiennych. 

● Uczeń potrafi wymienić wybrane gatunki roślin nagonasiennych występujących 

w Polsce. 

● Uczeń potrafi rozpoznać gatunki roślin nagonasiennych w Polsce. 

9. METODY I FORMY PRACY 
Metody pracy: 

● słowna, 

● oglądowa, 

● praktycznego działania 

 

Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 

 
10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● prezentacja multimedialna 
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11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 
● sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 
1. Przywitanie uczniów. 
2. Sprawdzenie obecności.  
3. Zapisanie tematu lekcji. 
 
Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Prezentacja multimedialna pt. „Nagonasienne” – poznanie budowy roślin 
nagonasiennych. 
Opis aktywności: Nauczyciel przedstawia interaktywną prezentację, w której uczniowie biorą 
aktywny udział poprzez podchodzenie do tablicy multimedialnej i uzupełnianie 
niekompletnych slajdów. 
 
Aktywność 2 (5 min.) 
Temat: Rozpoznawanie gatunków roślin nagonasiennych. 
Opis aktywności: Uczniowie przyporządkowują podane nazwy gatunków do odpowiednich 
rysunków – wpisują pod każdym rysunkiem wybraną z ramki nazwę (Zał. 1 - karta pracy nr 1) 
 
Aktywność 3 (15 min.) 
Temat: Wyście do pobliskiego lasu – zbieranie szyszek roślin nagonasiennych. 
Opis aktywności: Uczniowie podzieleni na grupy wraz z nauczycielem wybierają się do 
pobliskiego lasu i szukają szyszek, których zdjęcia zamieszczone zostały w karcie pracy nr 2 
(zał. 2). 
 
Aktywność 4 (10 min.) 
Temat: Zabawa w lesie. 
Opis aktywności: Uczniowie ze znalezionych szyszek układają dwie ścieżki sensoryczne, 
następnie nauczyciel wybiera dwóch kapitanów drużyn, a kapitanowie dobierają członków. 
Rozpoczynają się wyścigi rzędów – wygrywa drużyna, która jako pierwsza pokona ścieżkę 
sensoryczną na boso. 
 
Podsumowanie lekcji 
Ocena pracy uczniów na lekcji, wpisanie ocen. 
 

Załącznik 1 
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Zadanie 1 

Na rysunkach przedstawiono pędy roślin nagonasiennych rosnących w Polsce. Przyporządkuj 
podane nazwy gatunków do odpowiednich rysunków – wpisz pod każdym rysunkiem 
wybraną nazwę. 

 

 

 

 

 

*świerk pospolity, *sosna zwyczajna, *jodła pospolita, *cis pospolity, *modrzew europejski, *jałowiec 

pospolity. 



83 

 

Załącznik 2 

Zadanie 2 

Wybierz się do lasu i spróbuj przynieść z niego SZYSZKI roślin nagonasiennych, których 
zdjęcia zamieszczone zostały poniżej. Następnie połóż przyniesioną przez siebie szyszkę 
obok odpowiedniej ilustracji i podaj nazwy tych gatunków.  
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POMOCNE APLIKACJE 

 

Quizlet  - W aplikacji Quizlet można tworzyć narzędzia ułatwiające naukę, dzięki którym 

uczniowie mogą powtarzać pojęcia, definicje, słówka. Nauczyciel może tworzyć własne 

zestawy bądź korzystać z wcześniej przygotowanych zasobów dostępnych w serwisie. Treści 

edukacyjne mają formę fiszek. Fiszki mogą się składać z definicji i obrazu. Po założeniu konta 

nauczyciel ma dostęp do Quizlet Live - jest to rodzaj teleturnieju, w którym może brać udział 

jednocześnie wielu użytkowników. 

Nauczyciel ma możliwość stworzenia klas/grup, którym udostępnia tworzone przez 

siebie zestawy. Korzystanie z tej opcji nie wpływa na proces kreowania materiału 

dydaktycznego, pełni raczej funkcję porządkującą działania nauczyciela, a w opcji rozszerzonej 

porządkuje czynione przez nich postępy w nauce. 

Opcja fiszek umożliwia uczniowi odczytanie opisu pojęcia i odwrócenie fiszki w celu 

sprawdzenia definicji. Zadanie może polegać także na prezentacji definicji (także w formie 

obrazu) i odwrócenia fiszki na stronę pojęcia. Temu zadaniu towarzyszy plik dźwiękowy, 

automatyczny lub nagrany przez nauczyciela. 

Kolejna dostępna opcja to „pisanie”. W tym zadaniu uczeń utrwala pisemny zapis 

wyrazu. Narzędzie zazwyczaj dwukrotnie sprawdza znajomość zapisu każdego z wyrazów, by 

stwierdzić, że uczeń jest z nim zaznajomiony. Jak w poprzednich zadaniach na bieżąco 

monitorowany jest postęp ucznia w realizacji aktywności. 

Aplikacja posiada również ćwiczenie pisowni (ze słuchu), Ćwiczenie pisowni polega na 

odsłuchaniu nagrania i zapisu danego słowa. Podobnie następuje kilka rund tego zadania, 

zanim narzędzie określi pożądany postęp działania osoby ćwiczącej. 

 

Adobe Spark  -  darmowa aplikacja z rodziny Adobe, służąca do tworzenia brandowych 

grafik na rozmaite platformy społecznościowe, a także filmów, prezentacji, a nawet stron 

internetowych. Do aplikacji można zalogować się za pośrednictwem konta Google. Aplikacja 

jest w pełni funkcjonalna i pozwala na łatwe i szybkie wykonywanie prostych projektów 

graficznych. Nie potrzeba szczególnej wiedzy graficznej i informatycznej. Nie potrzeba 

doświadczenia z innymi programami tego typu jak „Photoshop”. Program pomaga nam 

znaleźć pożądany wygląd grafiki, którą potrzebujemy. Szczególnie przydatne są szablony 
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układu i proporcji dopasowane do najpopularniejszych mediów społecznościowych: Youtube, 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dzięki czemu grafiki będą idealnie pasować do 

formatu strony, na której chcemy grafikę umieścić.  

 

Nearpod -  platforma edukacyjna, która pozwala stworzyć interaktywną aktywność lub 

całą lekcję i na wielu urządzeniach w klasie wyświetlać treści nauczyciela i uczniów oraz                

w czasie rzeczywistym widzieć pracę uczniów nad zadaniem. Bardzo angażuje uczniów                  

w lekcję, a odpowiednio dobrane aktywności uruchamiają motywację i kreatywność. 

 

Plickers - aplikacja do przeprowadzania w klasie szybkiej sondy, quizu lub głosowania. 

Do jej wykorzystania uczniowie nie potrzebują żadnych urządzeń elektronicznych. Wystarczy 

smartfon lub tablet z dostępem do internetu dla nauczyciela i wydrukowane specjalne kody 

kreskowe dla uczniów, za pomocą których biorą udział w głosowaniu. Nauczyciel może dodać 

swoje klasy i uczniów, a Plickers automatycznie przydzieli karty uczniom, gdy wprowadzane są 

ich nazwiska. Po zadaniu pytania, nauczyciel otwiera skaner w aplikacji mobilnej, skanuje karty 

uczniów, rejestruje ich odpowiedzi. Może otworzyć raporty aby wyświetlić wyniki uczniów. 

 

Canva -   program graficzny. Tworzenie w nim projektów polega głównie na dodawaniu 

zdjęć (własnych lub wybranych z bazy), przesuwaniu i rozmieszczaniu obrazków i kształtów,      

a także zmienianiu tła oraz wielkości, rodzaju i koloru czcionki. Oprócz tego platforma pozwala 

na kadrowanie grafik i ich lekką obróbkę, dostosowywanie przezroczystości ich 

poszczególnych części oraz dodawanie dodatkowych elementów, takich jak ramki, dymki czy 

ikonki. Dzięki temu narzędziu można szybko i bezproblemowo stworzyć wiele mało 

skomplikowanych, choć wciąż atrakcyjnych grafik. Z programem Canva można zaprojektować 

np. plakat, logo, prostą infografikę do prezentacji, stworzyć prezentację. 

 

Blendspace -  propozycja dla nauczycieli, którzy nie są biegli w stosowaniu nowych 

technologii w swojej pracy, a chcą w prosty sposób przygotowywać materiały edukacyjne dla 

uczniów z przeznaczeniem do różnych celów, na przykład do poprowadzenia odwróconej 

lekcji, przygotowania się do sprawdzianów, egzaminów czy realizacji projektu edukacyjnego, 



87 

 

a następnie chcą w łatwy sposób przygotowany zestaw materiałów udostępnić uczniom              

w Internecie. 

 

Google Classroom -  jest nowoczesną, bezpłatną platformą do zdalnego 

nauczania. Aplikacja Google Classroom pozwala na tworzenie i organizację klas, projektów 

oraz ocen, a także zarządzanie nimi. Umożliwia również dodawanie do poszczególnych 

materiałów różnego rodzaju filmów lub innych elementów. Usługa działa w trybie 

online. Wystarczy ją uruchomić w przeglądarce internetowej albo pobrać oprogramowanie 

Google Classroom po polsku i zainstalować software na dysku. 

 

Baamboozle - Aplikacja do tworzenia quizów/gier dydaktycznych. Umożliwia nie tylko 

tworzenie własnych treści, ale daje też dostęp do szerokiej bazy zasobów stworzonych przez 

innych nauczycieli. Uczniowie mogą grać samodzielnie lub prowadzić rozgrywki grupowe. 

 

ThingLink -  służy do tworzenia interaktywnych i multimedialnych zdjęć. Do wybranego 

zdjęcia można dodać teksty, linki do stron internetowych, fragmenty muzyki i wideo, które 

pokazują się, kiedy oglądający poruszy myszką nad obrazem. Dzięki temu zdjęcie staje się 

pełną treści prezentacją danego tematu. Interaktywne zdjęcie z dodanymi multimediami 

można od razu udostępnić w mediach społecznościowych, można też osadzić zdjęcie na 

stronie internetowej czy blogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Joanna Wawrzkowicz, Joanna Tobijańska, kurs: „Creative use of technology in 

the classroom”, Alpha School, Malta 2022 
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SCENARIUSZ NR 1 

AUTOR: MGR IWONA BŁASZCZAK 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa V 

2. PRZEDMIOT: Matematyka 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Wyrażenia dwumianowane – powtórzenie wiadomości. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 x 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Wyrażenia dwumianowane są powszechne 
w codziennym życiu każdego człowieka, zasadna jest umiejętność wykorzystania ich w życiu 
codziennym. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Zastosowanie technologii prowadzi do 
zwiększenia efektywności nauczania. Wspomaga, wzbogaca treści kształcenia i formy 
przekazu. Poza tym ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój ucznia i zwiększa 
jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 
● Uczeń zamienia wyrażenia dwumianowane na liczby dziesiętne i odwrotnie. Dodaje 

i odejmuje wyrażenia dwumianowane. Potrafi wykorzystać wyrażenia dwumianowane w życiu 

codziennym. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 
● Uczeń zna pojęcie wyrażenia dwumianowanego. 

● Uczeń zamienia wyrażenie dwumianowane na liczbę dziesiętną i odwrotnie. 

● Uczeń dodaje i odejmuje wyrażenia dwumianowane. 

● Uczeń dokonuje obliczenia pieniężne i wagowe. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 
● słowna, 

● oglądowa, 

● praktycznego działania 

Formy pracy: 
● indywidualna, 

● zbiorowa 
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10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  
● zasoby platformy "Pi-stacja",  

● wordwall,  

● kalkulator,  

● pieniądze,  

● waga,  

● zakupione owoce 

 
11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu, 

● tablety dla każdego ucznia 

 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Czynności wstępne i organizacyjne (5 min.) 
1. Przywitanie uczniów. 
2. Sprawdzenie obecności.  
3. Zapisanie tematu lekcji: Wyrażania dwumianowane - powtórzenie wiadomości. 
 

Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Zapisywania wyrażeń dwumianowanych i zamiana ich na liczby dziesiętne. 
Uczniowie pracują indywidualnie 
1. Każdy uczeń otrzymuje pieniądze w gotówce, zadaniem ucznia jest przeliczenie kwoty, 
zapisanie kwoty w formie wyrażania dwumianowanego i zamiana wyrażenia na liczbę 
dziesiętną, np.: 

12 zł i 35 gr = 12,35 zł 

Po dokonaniu zapisu, uczniowie wymieniają się gotówką i zapisują kolejne wyrażenie. Każdy 
uczeń zapisuje cztery wyrażenia dwumianowane i zamienia je na liczby dziesiętne, w oparciu 
o otrzymaną gotówkę.  

 
Aktywność 2 (15 min.) 
Temat: Utrwalenie wiadomości o wyrażeniach dwumianowanych. 

1. Film – przypomnienie wiadomości o wyrażeniach dwumianowanych. 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0 

2. Omówienie filmu 

 

Aktywność 3 (10 min.) 
Temat: Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych  
Uczniowie pracują indywidualnie na tabletach: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0


91 

 

1. Przypomnienie sposobu dodawania i odejmowania wyrażeń dwumianowanych. 
2. Gra na portalu wordwall „znajdź parę” - dobieranie w pary zapisu działania matematycznego 
na dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych z ich wynikiem. 
https://wordwall.net/pl/resource/933330/obliczenia-pieni%C4%99%C5%BCne 
 

Aktywność 4 (45 min.) 
Temat: Zastosowanie wyrażeń dwumianowanych w życiu codziennym - zajęcia grupowe 
w terenie. 
1. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Każda grupa otrzymuje przepis na sałatkę owocową.  

Przepis 1:  
✔ 2 pomarańcza,  

✔ 1 banan,  

✔ kiść winogron,  

✔ 0,5 melona,  

✔ jogurt naturalny,  

✔ 1 kiwi  

(Pokroić w kostkę i wymieszać, podawać z jogurtem.) 
 
Przepis 2:  

✔ 3 mandarynki,  

✔ 1 gruszka,  

✔ 0,5 ananasa,  

✔ 2 nektaryny lub brzoskwinie, 

✔ jogurt naturalny,  

✔ 1 kiwi 

 
(Pokroić w kostkę i wymieszać, podawać z jogurtem.) 

 
Zadaniem uczniów jest zrobienie sałatki owocowej od podstaw: 
- wybranie produktów w sklepie, 
- zważenie produktów, 
- oszacowanie wagi wszystkich składników przed ich zakupem, 
- obliczenie, z użyciem kalkulatora, ceny zakupów, 
- dokonanie opłaty i przeliczenie reszty. 
 
2. Wykonanie sałatki dla całej klasy w kuchni dydaktycznej. 
 
 
Podsumowanie lekcji (5 min.) 
1. Gra w koło fortuny na portalu wordwall „ Zamiana wyrażeń dwumianowanych na liczby 
dziesiętne – zapis na tablicy i w zeszytach. 
https://wordwall.net/pl/resource/2507034/matematyka/u%c5%82amki-dziesi%c4%99tne-
wyra%c5%bcenia-dwumianowane 
2. Ocena pracy uczniów na lekcji, pochwała za wykonane zadania, omówienie mocnych 
i słabych stron, wpisanie ocen. 

https://wordwall.net/pl/resource/933330/obliczenia-pieni%C4%99%C5%BCne
https://wordwall.net/pl/resource/2507034/matematyka/u%c5%82amki-dziesi%c4%99tne-wyra%c5%bcenia-dwumianowane
https://wordwall.net/pl/resource/2507034/matematyka/u%c5%82amki-dziesi%c4%99tne-wyra%c5%bcenia-dwumianowane
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SCENARIUSZ NR 2 

AUTOR: MGR URSZULA FREY 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa I 

2. PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Co to jest karnawał? 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat zgodny z podstawą programową. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Wykorzystanie technologii TIK wpływa na 
uatrakcyjnienie zajęć, podnosi zaangażowanie uczniów. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ:  

● Poznanie pojęcia karnawał. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń wie, co odznacza słowo „karnawał”. 

● Uczeń potrafi dopasować elementy (rekwizyty) ubioru karnawałowego do postaci. 

● Uczeń potrafi znaleźć różnice między dwoma podobnymi ilustracjami. 

● Uczeń potrafi odczytać etykiety z wyrazami: "bal', "karnawał", " muzyka", "pingwin", 

"pirat". 

● Uczeń uważnie słucha (lub czyta) i rozumie czytany tekst. 

● Uczeń dostrzega szczegóły. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody: 

● podająca, 

● oglądowa, 

● praktyczna - samodzielnego działania 

Formy:  

● indywidualna,  

● zbiorowa,  

● grupowa 
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10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
● balony,  

● ewentualnie stroje karnawałowe, w których dzieci będą uczestniczyły w zajęciach 

 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 
● komputer z dostępem do Internetu dla ucznia/nauczyciela,  

● rzutnik,  

● ekran- tablica interaktywna 

 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Czynności wstępne i organizacyjne 
1. Wprowadzenie do zajęć: zabawa z balonami. 

2. Przywitanie każdego ucznia piosenką: 

"Witaj...(podać imię), jak się masz, jak się masz? 

pięknie Cię witamy, pieknie Cię kochamy, bądź wśród nas" 

3. Odbijanie balonów w parach: całą ręką, jednym palcem, głową, tak by balony nie 

spadły na podłogę. 

 

 
Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Co to jest karnawał? 
Opis aktywności: Ilustracja przedstawia : Karnawał", ewentualnie stroje karnawałowe, 
w których dzieci będą uczestniczyły w zajęciach (z powodu obostrzeń epidemicznych nie ma 
możliwości zorganizowania balu w tradycyjnej formie). Rozmowa kierowana 
z wykorzystaniem ilustracji z kart pracy: Ireny Polkowskiej: "Uroczystości ". Jak nazywa się ten 
czas, kiedy organizujemy bale przebierańców, rozpoczyna się 1 stycznia? Uzupełnianie karty 
pracy; odczytywanie hasła: KARNAWAŁ Test obrazkowy: co przedstawia ilustracja? Obraz jest 
powoli odsłaniany, włącz dzwonek, kiedy będziesz znać odpowiedź na pytanie: 
https://wordwall.net/pl/resource/27854296/co-przedstawia-ilustracja-wprowadzenie 
 
 
Aktywność 2 (5 min.) 
Temat: Czytamy wiersz "Bal" Barbary Stępień 
Opis aktywności: Za pomocą e - podręcznika słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza 
Barbary Stępień pt.: "Bal" 
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-
2/index.html#p=66Elementarz Odkrywców, Wyd. Nowa Era 
 
 
 
Aktywność 3 (10 min.) 
Temat: Szukamy brakującego słowa na podstawie wiersza pt.: "Bal" Barbary Stępień Wyd. 
Nowa Era 

https://wordwall.net/pl/resource/27854296/co-przedstawia-ilustracja-wprowadzenie
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-2/index.html%23p=66Elementarz%20Odkrywc%C3%B3w,%20Wyd.%20Nowa%20Era
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-2/index.html%23p=66Elementarz%20Odkrywc%C3%B3w,%20Wyd.%20Nowa%20Era
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Opis aktywności: Przeciągnij i upuść słowa w prawidłowym miejscu w zdaniu: 
https://wordwall.net/pl/resource/27857048/bal-karnawa%c5%82owy 
 
 
Aktywność 4 (5 min.) 
Temat: Zagubione rekwizyty uczestników balu 
Opis aktywności: Znajdź te same elementy strojów karnawałowych. Klikaj kolejno pary kart, 
aby sprawdzić, czy do siebie pasują: 
https://wordwall.net/pl/resource/27854768/znajd%c5%ba-te-same-elementy-
stroj%c3%b3wkarnawa%c5%82owych-memo 
 
 
Podsumowanie lekcji 
Dla utrwalenia: Co przedstawia obrazek? 
Przeciągnij litery w odpowiednie miejsce, aby odszyfrować słowo lub wyrażenie: 
https://wordwall.net/pl/resource/27855401/co-przedstawia-obrazek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/27857048/bal-karnawa%c5%82owy
https://wordwall.net/pl/resource/27854768/znajd%c5%ba-te-same-elementy-stroj%c3%b3wkarnawa%c5%82owych-memo
https://wordwall.net/pl/resource/27854768/znajd%c5%ba-te-same-elementy-stroj%c3%b3wkarnawa%c5%82owych-memo
https://wordwall.net/pl/resource/27855401/co-przedstawia-obrazek
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SCENARIUSZ NR 3 

AUTOR: MGR JOANNA TOBIJAŃSKA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III 

2. PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna 

3. TEMAT: Jak to z groszem było? 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: realizacja podstawy programowej 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: pomoc w przyswojeniu wiedzy, 

wsparcie dla innych środków dydaktycznych, atrakcyjność zajęć 

7. CEL GŁÓWNY:  

● Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 – obliczenia 

pieniężne.  

8. CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● Uczeń zna pojęcie „nominał”. 

● Uczeń zna pojęcie „moneta”. 

● Uczeń zna pojęcie „banknot”. 

● Uczeń potrafi zastosować odpowiednie znaki matematyczne (+, -, =). 

● Uczeń potrafi dodawać i odejmować liczby w zakresie 100. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● podająca, 

● pokaz, 

● praktycznego działania 

Formy pracy: 

● zbiorowa jednolita, 

● indywidualna zróżnicowana 
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10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● platforma www.quizlet.com 

● platforma www.classroom.google.com  

● platforma www.plickers.com 

● platforma www.twinkl.pl 

 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● laptop z Internetem, 

● tablica multimedialna, 

● tablety, 

● smartfon (tylko nauczyciel) 

 
12. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 

1. Przywitanie 

2. Sprawdzenie obecności 

3. Ustalenie daty i pogody 

 
Aktywność 1 (10 min.) 
Powtórzenie wiadomości o pieniądzach – nominał, banknot, moneta (wykorzystanie Google 
Classroom).  
Przebieg: ćwiczenie grupowe, uczniowie wskazują na tablicy multimedialnej, gdzie znajduje się 
banknot lub moneta, wspólne rozwiązanie rebusów. 
 
Aktywność 2 (10 min.) 
Domino banknotowe (wykorzystanie kart pracy z platformy Twinkl). 
Przebieg: Uczniowie układają domino na tabletach. Na kafelkach, znajdują się ilustracje 
banknotów 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł. 
 
Aktywność 3 (10 min.) 
Zadania tekstowe w formie quizu (wykorzystanie quizlet). 
Przebieg: Każdy z uczniów otrzymuje indywidualny quiz z pięcioma jednoetapowymi 
zadaniami tekstowymi (Przykład: Ola dostała od mamy 20 zł, a od taty 10 zł. Ile pieniędzy 
dostała Ola od rodziców?) 
 
 
Aktywność 4 (5 min.) 
Prawda/Fałsz (wykorzystanie Plickers) 

http://www.quizlet.com/
http://www.classroom.google.com/
http://www.plickers.com/
http://www.twinkl.pl/
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Przebieg: Uczniowie pracują indywidualnie na tabletach, każdy otrzymuje takie samo pytanie. 
Za pomocą aplikacji Plickers uczniowie odpowiadają czy zdanie na temat banknotów jest 
prawdziwe czy fałszywe. 
 
Podsumowanie zajęć: 

1. Ocena pracy uczniów. 

2. Wpisanie ocen do dziennika elektronicznego. 

3. Pożegnanie. 
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SCENARIUSZ NR 4 

AUTOR: MGR JOANNA TOBIJAŃSKA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III  

2. PRZEDMIOT: Edukacja wczesnoszkolna - matematyczna  

3. TEMAT: Wakacyjne szlaki. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Realizacja podstawy programowej. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Pomoc w przyswojeniu wiedzy, 

wsparcie dla innych środków dydaktycznych, atrakcyjność zajęć. 

7. CEL GŁÓWNY:  

● Rozwijanie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 50.  

8. CELE OPERACYJNE:  

● Uczeń zna pojęcie: iloczyn, iloraz, czynnik, dzielna, dzielnik . 

● Uczeń potrafi zastosować odpowiednie znaki matematyczne ( , : , = ). 

● Uczeń potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 50.  

9. METODY I FORMY PRACY  

Metody pracy: 

● podająca, 

● pokaz, 

● praktycznego działania  

Formy pracy:  

● zbiorowa jednolita, 

● indywidualna zróżnicowana  

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

● platforma www.bamboozle.com 

● platforma www.blendspace.com 

● platforma www.twinkl.pl 

● platforma www.wordwall.net 

 

http://www.bamboozle.com/
http://www.blendspace.com/
http://www.twinkl.pl/
http://www.wordwall.net/
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11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII:  

● laptop z Internetem, 

● tablica multimedialna, 

● tablety  

 
12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne:  

1. Przywitanie 

2. Sprawdzenie obecności  

3. Ustalenie daty i pogody  

 
Aktywność 1 (10 min.)  
Powtórzenie wiadomości o mnożeniu i dzieleniu (wykorzystanie blendspace). 
Przebieg: Krótka powtórka w formie prezentacji multimedialnej. Ćwiczenie grupowe. 
Uczniowie odpowiadają na pytania pojawiające się na tablicy multimedialnej. Wskazują 
brakujące liczby oraz błędne wyniki wyświetlane na tablicy multimedialnej.  
 
Aktywność 2 (10 min.) 
Memory (wykorzystanie twinkl)  
Przebieg: Uczniowie grają w memory na tabletach – ćwiczenie indywidualne zróżnicowane. Na 
kafelkach znajdują się działania i wyniki, które uczniowie muszą dopasować.  
 
Aktywność 3 (10 min.)  
Zadania tekstowe w formie quizu (wykorzystanie bamboozle) 
Przebieg: Każdy z uczniów otrzymuje indywidualny quiz z pięcioma jednoetapowymi 
zadaniami tekstowymi. (Przykład: Na stole stoją trzy miski. W każdej misce jest po 10 jabłek. 
Ile jabłek jest na stole?) 
 
Aktywność 4 (5 min.)  
Labirynt (wykorzystanie wordwall)  
Przebieg: Uczniowie pracują indywidualnie na tabletach. Każdy z uczniów ma do przejścia 
labirynt, w którym w zależności od umiejętności i możliwości dziecka znajdują się drogi: 
dzielenie przez 2, dzielenie przez 3, dzielenie przez 5. Każdy z uczniów musi wybrać fragment 
drogi, którego wynikiem jest konkretna liczba (2, 3 lub 5).  
 
Podsumowanie zajęć:  

1. Ocena pracy uczniów. 

2. Wpisanie ocen do dziennika elektronicznego. 

3. Pożegnanie. 
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SCENARIUSZ NR 5 

AUTOR: MGR BOŻENA WARZECHA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa V 

2. PRZEDMIOT: Matematyka 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Obliczanie ułamka danej liczby - zadania z treścią. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat związany z realizacją podstawy programowej. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Zastosowane narzędzia TIK, mają na celu 
zwiększenie zaangażowania uczniów podczas lekcji oraz urozmaicić zajęcia. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 
● Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej w sytuacjach praktycznych. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 
● Uczeń potrafi skracać ułamki zwykłe. 

● Uczeń zapisuje ułamki do danej sytuacji. 

● Uczeń rozwiązuje praktyczne zadania dotyczące ułamków zwykłych. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 
● słowna,  

● oglądowa, 

● czynna - gra dydaktyczna 

Formy pracy:  
● zbiorowa, 

● indywidualna, 

● grupowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
● plansze dydaktyczne - mata dydaktyczna do kodowania (10x10),   

● kartoniki z kodem i hasłem 

 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 
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● sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu, 

● tablety dla każdego ucznia 

 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 
1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności.  

3. Zapisanie tematu lekcji. 

 
Aktywność 1 (5 min.) 
Temat: Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji.  
Opis aktywności: Uczniowie przypominają jak wykonujemy mnożenie ułamka zwykłego przez 

liczbę naturalną Wykonują indywidualnie zadanie na tabletach. Dobierają w pary proste 

działanie i wynik. 

 
Aktywność 2 (10 min.) 
Temat: Wyjaśnienie sposobu mnożenia ułamków przez liczby naturalne. 
Opis aktywności: Film - wyjaśnienie sposobu obliczania ułamka z liczby Uczniowie oglądają film 

z zasobów strony internetowej https://www.youtube.com/watch?v=quuWZq8Ccgk 

Rozmowa na temat obejrzanego filmu, wspólne ustalenie, że obliczenie ułamka z liczby polega 
na mnożeniu ułamka przez tę liczbę. 
 
Aktywność 3 (25 min.) 
Temat: Gra dydaktyczna 
Opis aktywności: Uczniowie podzieleni są na 2 osobowe grupy, losują zadanie na kole fortuny) 

i dokonują obliczeń w parach. Otrzymany wynik wraz z kodem ściągają z tablicy magnetycznej 

i układają na odpowiednim polu maty dydaktycznej. Link do zadań: 

https://wordwall.net/pl/resource/27768935 

 
Aktywność 4 (5 min.) 
Opis aktywności: Zadanie i omówienie pracy domowej. Praca domowa polega na opisaniu 

planu dnia (sen, szkoła, posiłek, zabawa, nauka ) w formie ułamków zwykłych. 

 
Podsumowanie lekcji 
Próba samooceny uczniów w grupach, wystawienie ocen. Odwrócenie kartoników na macie 
edukacyjnej i odczytanie hasła: "Jesteście super". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=quuWZq8Ccgk
https://wordwall.net/pl/resource/27768935
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SCENARIUSZ NR 6 

AUTOR: MGR BOŻENA WARZECHA 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasa V 

2. PRZEDMIOT: Matematyka 

3. TEMAT ZAJĘĆ: Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne. 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne jest 
zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Zastosowanie technologii prowadzi do 
zwiększenia efektywności nauczania. Wspomaga, wzbogaca treści kształcenia i formy 
przekazu. Poza tym ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój ucznia i zwiększa 
jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ: 

● Uczeń mnoży ułamki zwykłe o mianownikach jedno - lub dwucyfrowych przez liczbę 

naturalną. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 

● Uczeń zna pojęcie ułamka zwykłego oraz rozróżnia rodzaje ułamków. 

● Uczeń zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. 

● Uczeń mnoży ułamki zwykłe przez liczbę naturalną. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● słowna, 

● oglądowa, 

● praktycznego działania 

Formy pracy: 

● indywidualna, 

● zbiorowa 
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10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

● gra memory - ułamki zwykłe, 

● karty pracy – krzyżówka matematyczna, 

● Zintegrowana Platforma Edukacyjna moje.zpe.gov.pl, 

● Kanał edukacyjny „Pi – stacja” 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu, 

● tablety dla każdego ucznia 

 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności.  

3. Zapisanie tematu lekcji. 

 
Aktywność 1 (5 min.) 
Temat: Rodzaje ułamków - powtórzenie wiadomości. 
Opis aktywności: Uczniowie pracują w parach, prowadząca rozdaje grę memory: 

przypomnienie rodzajów ułamków (ułamki zwykłe, ułamki właściwe i ułamki niewłaściwe); gra 

memory - dobieranie w pary zapisanego ułamka z nazwą rodzaju. 

 
Aktywność 2 (12 min.) 
Film - wyjaśnienie sposobu mnożenia ułamków przez liczby naturalne. 
Opis aktywności: Uczniowie oglądają animację z zasobów kanału "Pi - stacja" 

https://www.youtube.com/watch?v=jC7nOanR8ak 

Rozmowa na temat obejrzanej animacji, omówienie w jaki sposób mnożymy ułamki zwykłe 
przez liczbę naturalną. Wklejenie karty pracy z ilustracją przedstawiającą mnożenie i zapisanie 
notatki: Aby pomnożyć ułamek zwykły przez liczbę naturalną, należy licznik ułamka pomnożyć 
przez liczbę, a mianownik przepisać bez zmian. 
 
Aktywność 3 (15 min.) 
Temat: Ćwiczenia utrwalające mnożenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną. 
Opis aktywności: Uczniowie samodzielnie rozwiązują krzyżówkę matematyczną, rozwiązują 

działania znajdujące się na tablicy wynik wpisują do krzyżówki. Uczniowie wklejają do zeszytu 

przedmiotowego uzupełnione karty pracy  

 
 
Aktywność 4 (10 min.)  
Temat: Praca samodzielna uczniów - platforma zintegrowana 

https://www.youtube.com/watch?v=jC7nOanR8ak
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Opis aktywności: Uczniowie na podsumowanie lekcji samodzielnie uzupełniają zadanie na 

Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Każdy uczeń pracuje samodzielnie na tabletach 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/67636200 
 
 
Podsumowanie lekcji 
Ocena pracy uczniów na lekcji, wpisanie ocen. 

https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/67636200
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SCENARIUSZ NR 7 

AUTOR: MGR JOANNA WAWRZKOWICZ 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III 

2. PRZEDMIOT: Język angielski 

3. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 min. 

4. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat związany z realizacją podstawy 

programowej. 

5. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Rozwijanie kreatywności oraz 

kompetencji cyfrowych. 

6. TEMAT: Zawody. Utrwalenie i podsumowanie wiadomości. 

7. CEL GŁÓWNY:  

● Utrwalenie słownictwa i konstrukcji gramatycznych związanych z zawodami  – 

realizacja tematu lekcji z wykorzystaniem multimediów kart pracy oraz zadań 

rozwijających kreatywność. 

8. CELE OPERACYJNE (rozumienie  wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na 

wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi): 

● Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zawodów. 

● Uczeń nazywa zawody. 

● Uczeń reaguje na polecenia dotyczące poznanego słownictwa oraz polecenia 

związane z użyciem tablicy multimedialnej. 

● Uczeń wykorzystuje poznane słownictwo do wykonania kart pracy oraz podczas 

ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

● Czytanie w języku angielskim. 

● Uczeń korzysta z dostępnych multimediów we właściwy sposób. 

● Uczeń w sposób kreatywny wykonuje kartę pracy i gra w grę towarzyską. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● podająca (pogadanka), 

● pokazowa (pokaz), 

● praktycznego działania (ćwiczenia przedmiotowe) 
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Formy pracy: 

● zbiorowa zróżnicowana, 

● indywidualna zróżnicowana 

 

10. Środki dydaktyczne: 

● karty pracy 

 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● komputer zintegrowany z tablicą multimedialną, 

● tablica multimedialna z dostępem do Internetu 

 

12. PRZEBIEG LEKCJI 
 
Czynności wstępne i organizacyjne:  

1. Przywitanie. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przygotowanie przyborów i zeszytów. 

4. Wprowadzenie do tematu. 

- Odtworzenie piosenki na tablicy multimedialnej i próba wspólnego śpiewania. 
https://www.youtube.com/watch?v=syut1tqUPWQ 
- Próba określenia co jest tematem lekcji - uczniowie zastanawiają się nad tematem lekcji. 

 
Aktywność 1  
Opracowanie materiału - praca pod kierunkiem nauczyciela. 

● Przypomnienie słownictwa na tablicy multimedialnej z wykorzystaniem internetowego 

słownika obrazkowego, wspólne powtarzanie usłyszanych wyrazów. 

https://www.anglomaniacy.pl/occupationsDictionary.htm 

● Indywidualne powtarzanie nazw zawodów. 

● Gra multimedialna na platformie wordwall. Uczniowie dopasowują obrazki do 

podpisów. 

https://wordwall.net/pl/resource/11649416/angielski/jobs-english-class-a1 

 
 
Aktywność 2 
Integracja wiadomości: 

● Gra multimedialna na platformie Bamboozle. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie 

drużyny. Uczniowie wybierają numer pola, odpowiadają na pytania i zdobywają 

punkty. 

https://www.baamboozle.com/classic/547011 

https://www.youtube.com/watch?v=syut1tqUPWQ
https://www.anglomaniacy.pl/occupationsDictionary.htm
https://wordwall.net/pl/resource/11649416/angielski/jobs-english-class-a1
https://www.baamboozle.com/classic/547011
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● Praca samodzielna: 

-układanie zdań z rozsypanek wyrazowych i odgadywanie nazwy zawodu, do 

którego pasują; 

- gra kalambury z wykorzystaniem tablicy multimedialnej – rysowanie hasła 

będącego nazwą zawodu przy użyciu programu Paint; 

- tworzenie projektu munduru dla policjanta na kartach pracy; 

- pytanie do uczniów: Jakie nazwy zawodów zapamiętali?. 

 

 
Podsumowanie lekcji 

1. Ocena aktywności. 

2. Zadanie pracy domowej. 

3. Uporządkowanie miejsc pracy. 

4. Pożegnanie. 
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SCENARIUSZ NR 8 

AUTOR: MGR JOANNA WAWRZKOWICZ 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa – klasa III 

2. PRZEDMIOT: Język angielski 

3. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 min. 

4. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Temat związany z realizacją podstawy 

programowej. 

5. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Rozwijanie kreatywności oraz 

kompetencji cyfrowych. 

6. TEMAT: Pets. Zwierzęta domowe. Utrwalenie słownictwa. 

7. CEL GŁÓWNY:  

● Utrwalenie słownictwa i konstrukcji gramatycznych związanych ze zwierzętami 

domowymi– realizacja tematu lekcji z wykorzystaniem multimediów oraz zadań 

rozwijających kreatywność. 

8. CELE OPERACYJNE (rozumienie  wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na 

wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi): 

● Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt domowych. 

● Uczeń nazywa zwierzęta domowe. 

● Uczeń reaguje na polecenia dotyczące poznanego słownictwa oraz polecenia związane 

z użyciem tablicy multimedialnej. 

● Uczeń wykorzystuje poznane słownictwo do wykonania kart pracy oraz podczas 

ćwiczeń z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

● Czytanie w języku angielskim. 

● Uczeń korzysta z dostępnych multimediów we właściwy sposób. 

● Uczeń w sposób kreatywny wykonuje zadania. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 

● podająca (pogadanka), 

● pokazowa (pokaz), 

● praktycznego działania (ćwiczenia przedmiotowe) 
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Formy pracy: 

● zbiorowa zróżnicowana, 

● indywidualna zróżnicowana 

 

10. Środki dydaktyczne: 

● karty pracy 

 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● komputer zintegrowany z tablicą multimedialną, 

● smartfon, 

● tablica multimedialna z dostępem do Internetu 

 

12. PRZEBIEG LEKCJI 
 
Czynności wstępne i organizacyjne:  

1. Przywitanie. 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

3. Przygotowanie przyborów i zeszytów. 

 
Aktywność 1 
Wprowadzenie do tematu: 

● Odtworzenie piosenki na tablicy multimedialnej i próba wspólnego śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

● Próba określenia co jest tematem lekcji - uczniowie zastanawiają się nad tematem 

lekcji. 

 
Aktywność 2 
Opracowanie materiału (praca pod kierunkiem nauczyciela): 

● Przypomnienie słownictwa na tablicy multimedialnej z wykorzystaniem internetowego 

słownika obrazkowego, wspólne powtarzanie usłyszanych wyrazów. 

https://www.anglomaniacy.pl/petsDictionary.htm 

● Indywidualne powtarzanie nazw zwierzątek domowych. 

● Gra multimedialna na platformie Wordwall. Uczniowie dopasowują obrazki do 

podpisów. 

https://wordwall.net/pl/resource/7718200/angielski/my-pets 

 
 
Aktywność 3 

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.anglomaniacy.pl/petsDictionary.htm
https://wordwall.net/pl/resource/7718200/angielski/my-pets
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Integracja wiadomości: 
● Test indywidualny dla uczniów przy użyciu aplikacji Plickers. Nauczyciel prezentuje na 

tablicy pytanie z trzema możliwymi odpowiedziami – A, B, C. Aby udzielić odpowiedzi, 

uczniowie ustawiają kartoniki w odpowiednim kierunku. Nauczyciel, skanuje kartoniki 

za pomocą aplikacji i otrzymuje wyniki, które prezentuje uczniom po zakończeniu 

testu. 

https://www.plickers.com/seteditor/62ea24b25eeca700112a5352#now-playing 

● Ćwiczenia na platformie multimedialnej Nearpod: 

https://nearpod.com/t/english-language-arts/kindergarten/my-pet-L35433503 

● Gra multimedialna na platformie Bamboozle. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie 

drużyny. Uczniowie wybierają numer pola, odpowiadają na pytania i zdobywają 

punkty. 

https://www.baamboozle.com/classic/51990 

● Praca samodzielna: 

- Losowanie naklejki z obrazkiem zwierzątka domowego, wyszukiwanie informacji 

na jego temat za pomocą witryny internetowej Wikipedia, podpisywanie naklejki 

wklejonej do zeszytu. 

- Pytanie do uczniów: jakie nazwy zwierząt domowych zapamiętali i jakie jest ich 

ulubione zwierzątko zapamiętali? 

 
 
Podsumowanie lekcji 

1. Ocena aktywności. 

2. Zadanie pracy domowej. 

3. Uporządkowanie miejsc pracy. 

4. Pożegnanie. 

 
 
Materiały dodatkowe 
- kartoniki z kodem do testu na platformie Plickers 
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards 

 

 

https://www.plickers.com/seteditor/62ea24b25eeca700112a5352#now-playing
https://nearpod.com/t/english-language-arts/kindergarten/my-pet-L35433503
https://www.baamboozle.com/classic/51990
https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008948034-Get-Plickers-Cards
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SCENARIUSZ NR 9 

AUTOR: MGR DOMINIKA WYLĘŻEK 

 

1. ETAP EDUKACYJNY I KLASA: szkoła podstawowa - klasy IV-VIII 

2. PRZEDMIOT: Kółko ekologiczne 

3. TEMAT ZAJĘĆ: ,,Czy zasypią nas śmieci?’’ 

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

5. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU: Nauka segregacji śmieci kształtuje postawę 
proekologiczną. 

6. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII: Zastosowanie technologii  prowadzi do 
zwiększenia efektywności nauczania. Wspomaga, wzbogaca treści kształcenia i formy 
przekazu. Poza tym ułatwia proces uczenia się oraz wspiera osobisty rozwój ucznia i zwiększa 
jego motywację. 

7. CEL OGÓLNY ZAJĘĆ:  
● Omówienie problemu związanego z ilością produkowanych przez ludzi śmieci. 

8. CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ: 
● Uczeń zna zasady segregacji śmieci. 

● Uczeń potrafi odróżnić kolory koszy na segregację śmieci. 

● Uczeń potrafi samodzielnie, bądź z pomocą nauczyciela posegregować śmieci zgodnie 

z przyjętymi normami. 

● Uczeń potrafi wykorzystywać technologię informacyjną podczas zajęć. 

● Uczeń rozumie problem związany z ilością śmieci produkowanych przez ludzi. 

● Uczeń rozumie jak ważna jest segregacja śmieci. 

9. METODY I FORMY PRACY 

Metody pracy: 
● słowna, 

● oglądowa, 

● praktycznego działania 

Formy pracy: 
● indywidualna, 

● zbiorowa 

10. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
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● film dydaktyczny, 

● kosze na śmieci,  

● śmieci 

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII: 

● sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu, 

● tablet dla każdego ucznia 

12. PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
Czynności wstępne i organizacyjne 
1. Przywitanie uczniów. 
2. Sprawdzenie obecności.  
3. Zapisanie tematu lekcji. 
 
 
Aktywność 1 (10 min.) 
Temat: Projekcja filmu edukacyjnego „Ty i środowisko”. 
Opis aktywności: Zapoznanie się z tematyką oraz celami zajęć poprzez projekcję filmu 
edukacyjnego „Ty i środowisko”. Krótka rozmowa na temat obejrzanego filmu (o czym 
opowiadał Pan na filmie?, dlaczego problem zalegających śmieci jest ważny?, skąd się bierze 
tyle śmieci?, co możemy z tym zrobić?). Wykonanie testu sprawdzającego wiedzę ekologiczną 
na tablicy multimedialnej. 
 
Aktywność 2 (5 min.) 
Temat: Segregacja śmieci. 
Opis aktywności: Wyjście na szkolny plac zabaw, gdzie do przygotowanych wcześniej, 
specjalnie oznaczonych koszy na śmieci (papier, plastik, mieszane, bio) uczniowie segregują 
śmieci poprzez położenie śmieci przy odpowiednich koszach, sprawdzenie poprawności 
segregacji przez nauczyciela, a następnie wyrzucenie śmieci odpowiednich do koszy. 
 
Aktywność 3 (15 min.) 
Temat: Szukanie pomysłów na zmniejszenie ilości odpadów  
Opis aktywności: Mapa pojęciowa na tablicy multimedialnej z użyciem strony internetowej 
mentimeter.com. Uczniowie wchodzą na tabletach na stronę internetową www.menti.com 
i wpisują wcześniej wygenerowane przez nauczyciela hasło  – pojawia się slajd z pytaniem „Jak 
można zmniejszyć ilość śmieci” i 10 pól na odpowiedzi, uczniowie wpisują swoje propozycje, a 
następnie wysyłają do arkusza zbiorczego, który następnie wyświetla się w postaci mapy 
pojęciowej na tablecie nauczyciela. 
Aktywność 4 (10 min.) 
Temat: Gra planszowa „Segregacja” 
Opis aktywności: Rozłożenie na boisku szkolnym wielkiej planszy do gry „Segregacja”, rozdanie 
wielkich pionków i dużej kostki do gry – dzieci grają w grę, odpowiadając na pytania dotyczące 
segregacji (gra zał. nr 1). 
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Podsumowanie lekcji 
Ocena pracy uczniów na lekcji, wpisanie ocen.
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