Scenariusz lekcji otwartej, realizowanej w formie zdalnej
Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: „Weź byka za rogi!”
Klasa: 3a
Czas trwania lekcji: 30 minut + 10 minut pracy własnej
Miejsce: Spotkanie na wideokonferencji, za pośrednictwem projektu Google Meet

Cel główny:


Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „rz” i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.

Cele szczegółowe:


Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń matematycznych
(dzielenie, mnożenie, dodawanie i odejmowanie);



Przypomnienie wiadomości związanych z zasadami pisowni „rz”;



Wykorzystanie wiadomości związanych z pisownią „rz” w zadaniu praktycznym;



Ćwiczenia w poruszaniu się po platformie Jamboard i posługiwaniu się narzędziem
Google Meet.

Metody pracy:


Aktywizujące,



Eksponujące,



Słowne.

Środki dydaktyczne:


komputer lub tablet z dostępem do mikrofonu, kamery i Internetu (wymóg dla
nauczyciela i uczniów) oraz konto szkolne na platformie Google Classroom;



zainstalowana aplikacja Jamboard (dla uczniów łączących się za pośrednictwem
tabletów);



program Power Point (wymóg dla nauczyciela) + prezentacja zajęć;



dwie kartki w formacie A4 w kolorze zielonym i czerwonym.

Część właściwa lekcji:

Zdarzenie

Czynności nauczyciela

Czynności wykonywane
przez uczniów

Czas

Przywitanie klasy i zaprezentowanie
dzieciom slajdu prezentacji (która
jest widoczna przez cały czas lekcji)
z zaszyfrowanym tematem edukacji.

1.

Rozpoczęcie

Zachęcenie uczniów do rozwiązania

edukacji

działań matematycznych, których

i rozszyfrowanie

uporządkowanie wskazuje temat

tematu.

zajęć.
Nauczyciel każde poprawne podanie
wyniku, przeciąga w odpowiednie
miejsce. W ten sposób z
utworzonych sylab, tworzy się hasło.

Uczniowie machają na
przywitanie i zgłaszają się do
rozwiązywania
matematycznych działań.
Wskazane przez nauczyciela
dzieci wypowiadają się
włączając mikrofon.
Ostatnie dziecko odczytuje
hasło: „Weź byka za rogi!”.

7 minut

Zdarzenie

Czynności nauczyciela

Czynności wykonywane
przez uczniów

Czas

Nauczyciel przełącza kolejny slajd
i zadaje dzieciom pytanie „Czy w
Pogadanka
związana z
2.

tematem
„Weź byka za
rogi”.

szkole mogą pojawić się jakieś

Uczniowie nawiązując do

byki?”. Jeżeli wybrane dziecko

tego co widzą na ekranie,

poprawnie nawiąże do „byków

zgłaszają się w celu

ortograficznych”, to prowadzący

podania odpowiedzi.

mówi, że dziś będą właśnie

Wybrany uczeń

zajęcia, które pomogą nam w

wypowiada się.

pisaniu, tak, żeby tych byków
unikać.

1 minuta

Zdarzenie

Czynności nauczyciela

Czynności wykonywane
przez uczniów

Czas

Nauczyciel przełącza kolejny slajd
mówiąc, że jakiś wirus w
komputerze zrobił nam psikusa
i specjalnie zamazał zasady

3.

Uczniowie nawiązując

Przypomnienie ortograficzne związane z „rz”.

do tego co widzą na

zasad pisowni

Gdy wybrane dzieci, które się

ekranie, zgłaszają się

związanych

zgłoszą odszyfrują o jakie zasady

w celu podania

z „rz”.

chodzi, wtedy kleksy znikną.

odpowiedzi. Wybrany

Nauczyciel wskazujący dziecko do uczeń wypowiada się.
udzielenia odpowiedzi, kasuje
widoczne kleksy na odgadniętej
zasadzie.

5 minut

Zdarzenie

Czynności nauczyciela

Czynności wykonywane
przez uczniów

Czas

Nauczyciel przełącza kolejny slajd,
na którym pojawia się zachęta do
aktywności w programie
Jamboard. W tym celu nauczyciel
musi wcześniej utworzyć dla klasy
tablicę w programie Jamboard
i nadać uczniom uprawnienia do

Praca z
4.

platformą
Jamboard

edycji. Link do tablicy przesyła

Uczniowie klikają w link

przez opcję czat dostępną

do tablicy Jamboard i

podczas wideokonferencji Google

wykonują swoje zadanie

Meet.

(piszą jeden wyraz z „rz”

Dzieci wykorzystując wybraną

używając opcji

zasadę pisowni „rz”, używając w

„notatka”).

programie opcji „notatka”, mają
zapisać jeden dowolny wyraz, w
którym pojawia się „rz”.
Po skończonym zadaniu,
nauczyciel podsumowuje wspólną
pracę chwaląc dzieci, poprawia
ewentualne błędy.

7 minut

Zdarzenie

Czynności nauczyciela

Czynności wykonywane
przez uczniów

Czas

Nauczyciel przełącza kolejny
slajd i prosi, żeby dzieci
przygotowały do kolejnej
aktywności dwie kartki (zieloną i
czerwoną).
Tłumaczy dzieciom, że za chwilę,
na ekranie wyświetli im się 6
wyrazów – niektóre z „rz”, a
niektóre z „ż”. Następnie na

4.

ekranie każdy z tych wyrazów

Uczniowie najpierw

Zabawa

będzie pojawiał się osobno, a w

zapamiętują wyrazy,

ortograficzna z

miejscu trudności ortograficznej

a następnie w zależności

wykorzystaniem wystąpi puste okienko.

od wskazywanej

kolorowych

Ich zadaniem będzie unosić

odpowiedzi, dają przed

kartek

przed kamerkę kartki w

kamerę kartkę w

odpowiednim kolorze:

odpowiednim kolorze.



zieloną, jeżeli uważają, że
w okienku ma być „rz”,



czerwoną, jeżeli „ż”.

Nauczyciel przełącza kolejno
slajdy i obserwuje podgląd z
kamer uczniów. Utwierdza
wszystkich po każdym wyrazie,
jaka pisownia jest poprawna.

8 minut

Zdarzenie

Podsumowanie
edukacji i
zachęca do
5.

aktywności w
ćwiczeniach
utrwalającej
temat.

Czynności nauczyciela

Czynności wykonywane
przez uczniów

Czas

Nauczyciel dziękuje uczniom za
udział w lekcji i zapowiada dalszą
aktywność (pracę w ćwiczeniach)
związaną z tematem.
Po przerwie, na kolejnej
edukacji, następuje wspólne
sprawdzenie wykonanych zadań.

Uczniowie zapoznają się
z treścią zadania
utrwalającego temat
i żegnają się z
nauczycielem.

2 minuty
+ 10 minut
pracy
własnej

Zadanie dodatkowe utrwalające omawiany temat, jest ćwiczeniem z Potyczek
ortograficznych, wchodzących w skład pakietu Elementarz odkrywców, klasa 3,
wydawnictwa Nowa Era.
Propozycja ćwiczenia, to zadanie 1, które polega na znalezieniu wśród obrazków tych z „rz”,
a następnie zastanowienie się nad zasadnością ich pisowni i wpisanie ich nazw
w odpowiednie miejsce w tabeli.

Termin lekcji otwartych: 19 listopada 2020 roku
Ilość obserwujących zajęcia: 27 nauczycieli
KOMENTARZE PO ZAJĘCIACH
To była nie tylko lekcja ortografii. To przykład umiejętnego motywowania dzieci
do pracy. W czasie ćwiczeń nie można się było nudzić. Wszystkie dzieci były zaangażowane
i – co istotne – dobrze się także bawiły. Zabawa z kolorowymi kartkami do wykorzystania
na każdej lekcji.
Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją:

Niektóre komentarze nauczycieli po lekcji:

