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Szanowni Państwo 
Rozpoczynamy nowy rozdział w „życiu” naszego Biuletynu. Podczas ostatnich kilku miesięcy do-

radcy metodyczni z naszego Centrum Doskonalenia Nauczycieli obserwowali cały szereg lekcji otwar-
tych, prowadzonych przez nauczycieli, w ramach realizowania wymagań na stopnie awansu zawodowe-
go.  

Stąd też artykuł wstępny o lekcji otwartej. Jak się do niej przygotować i jak przeprowadzić. Zapre-
zentowane scenariusze zostały ułożone w grupy przedmiotowe: języków obcych, humanistyczne, przy-
rodnicze oraz artystyczne. Każdy scenariusz rozpoczyna się wstępem autora, gdzie można znaleźć cenne 
wskazówki dotyczące przeprowadzenia zaproponowanej lekcji. 

Ponadto pozostaliśmy przy dwóch stałych działach tematycznych Biuletynu jakimi są Dobre prakty-
ki oraz Co warto przeczytać?  W pierwszym z nich znajdziecie dwie propozycje metodyczne z zakresu 
metodyki języka angielskiego. Pierwsza o sposobie uczenia słówek przy pomocy darmowego narzędzia 
internetowego „instaling”. Druga, aktywizująca uczniów do czytania anglojęzycznych tekstów w czaso-
piśmie elektronicznym „English Matters”. W Dobrych praktych po raz kolejny mamy głos dotyczący 
motywowania uczniów. Prócz niezmiennej teorii, jest kilka propozycji praktycznych, między innymi 
Strategia Walta Disneya. Autorka szczegółowo opisuje zaaranżowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, gdzie 
uczniowie wcielają się w role: Marzyciela, Realisty i Krytyka. 

Tradycyjnie Biuletyn zamykamy propozycją literacką. Coś pomiędzy praktycznym poradnikiem 
a jednocześnie wciągającą opowieścią o miłości do szkoły.  To książka o blaskach i cieniach zawodu 
nauczyciela. Zdania recenzentów są podzielone i może dlatego warto do niej zajrzeć, podczas zbliżają-
cego się okresu wakacyjnego. 

 
 
 

 
Katarzyna Kwaśnik 

mgr Katarzyna Kwaśnik, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Wstęp 

Beata Walczak, Maki, akwarela, 2022 
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Lekcja otwarta w systemie polskiej edukacji 
istnieje od dawna. W obecnych przepisach praw-
nych dotyczących awansu zawodowego nauczy-
ciela (Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowe-
go przez nauczycieli) waga lekcji otwartych zosta-
ła ponownie podkreślona poprzez powinność ich 
realizacji na poziomie awansu na stopień nauczy-
ciela mianowanego (co najmniej 2 godziny - § 7 
ust. 1 pkt 4 ) oraz dyplomowanego (co najmniej 3 
godziny - § 8 ust. 1 pkt. 4 ).  Lekcja otwarta stano-
wi jeden z najistotniejszych sposobów dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem i powinna być prze-
prowadzana dla innych nauczycieli, w szczególno-
ści z niższym stopniem awansu. W lekcji jako 
obserwatorzy powinni także w miarę możliwości, 
uczestniczyć doradcy metodyczni przedmiotu lub 
konsultanci ośrodków doskonalenia nauczycieli  
i przedstawiciele Kuratorium Oświaty. 

Przygotowanie lekcji otwartej wydaje się być 
bardzo pracochłonne. Zaplanowanie lekcji wiąże 
się ze sprecyzowaniem celu zajęć w odniesieniu 
do wymagań podstawy programowej. Wymaga 
dogłębnej analizy stosowanych przez nauczyciela 
metod pracy, wybrania tych, które sprawdzają się 
najlepiej w nauczaniu. Nauczyciel musi rozważyć 
dobór środków dydaktycznych niezbędnych do 
przeprowadzenia zajęć, przeanalizować ich do-
stępność, zastanowić się na rozplanowaniem prze-
strzeni dydaktycznej i doborem form pracy z 
uczniem. W sumie dużo i niedużo. Dlaczego? Ze 
względu na fakt, że te wszystkie etapy powtarza-
my przez przygotowaniem każdych zajęć z 
uczniami. W przypadku lekcji otwartej tak na-
prawdę najtrudniejszym elementem wydaje się 
być zorganizowanie czasowe zajęć, w taki sposób 
aby mogli w nich jako obserwatorzy uczestniczyć 
inni nauczyciele.  

Wielu nauczycieli już zorganizowało swoje 
lekcje otwarte. Przed kolejnymi takie zadanie lada 
dzień. W celu ułatwienia przygotowań prezentuje-
my kilka wskazówek, które pomogą skupić się na 
najważniejszych aspektach: 

1. Przemyśl organizację przestrzeni lekcyjnej,   

2. Szczegółowo zaplanuj czas przeznaczony na 
poszczególne aktywności. 

3. Zróżnicuj aktywności zaplanowane na lekcji. 
Skup się na tych, które są dla Ciebie i Twoich 
uczniów najbardziej efektywne. 

4. Przygotuj niezbędny sprzęt, materiały dla 

uczniów  i materiały dla obserwujących, 

5. Zaplanuj miejsce do spotkania po lekcji otwar-
tej – ewaluacja spotkania z obserwatorami. 

6. Uprzedź uczniów, że lekcja będzie obserwo-
wana.  

 

POWODZENIA 

 

 

Doradcy metodyczni Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile 

 

Natasza Knop-Wrzalik – doradca z języka angiel-
skiego i z geografii;  

Joanna Blajchert – doradca z chemii; 

Marzena Teterus – doradca z historii i Wos; 

Magdalena Kozak-Jabłońska – doradca z przed-
miotów artystycznych 

Katarzyna Pastusiak – doradca z religii; 

Katarzyna Włodkowska – doradca z języka pol-
skiego (szkoły ponadpodstawowe); 

Edyta Piekarska – doradca z biologii; 

Karolina Strógarek – doradca z języka polskiego 
(szkoły podstawowe); 

Małgorzata Wucens – doradca z matematyki; 

Maria Kaczorowska – doradca z przedmiotów 
zawodowych  

Natasza Knop-Wrzalik, CDN w Pile 

Lekcja otwarta w pracy nauczyciela 
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13.12.2021r. przeprowadziłem lekcję otwartą w 
klasie II technikum informatycznego w Zespole 
Szkół Technicznych w Pile. W lekcji uczestniczyło 
5 obserwatorów. Oprócz pani dyrektor, pań wice-
dyrektor i pani pedagog jednym z obserwatorów 
była pani Natasza Knop-Wrzalik, która jest dorad-
cą metodycznym języka angielskiego w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Lekcja była po-
święcona powtórzeniu, utrwaleniu oraz rozwijaniu 
zasobu językowego uczniów i opisu części ciała 
człowieka.  

Przeprowadzona przeze mnie lekcja była skon-
centrowana wokół zagadnień dotyczących zasobu 
słownictwa opisującego zewnętrzną budowę ciała 
człowieka w połączeniu z omawianiem popular-
nych schorzeń wraz ze wskazaniem dotyczących 
ich porad medycznych.  

Przygotowania do lekcji zacząłem już kilkana-
ście dni wcześniej wychodząc z założenia, że naj-
prostsze metody i formy pracy odpowiednio zasto-
sowane mogą okazać się najskuteczniejszymi. Wy-
brałem metodę plakatu oraz słownictwo dotyczące 
części ciała. Jako zadanie wprowadzające wybra-
łem film z platformy youtube, który objaśnia wyra-
żenia dotyczące dolegliwości i chorób oraz porady 
dotyczące najczęstszych schorzeń. Następnie ucz-
niowie wykonywali ćwiczenie z kart pracy, które 
zawierało element gramatyczny: pierwszy tryb 
warunkowy z wykorzystaniem czasownika 
„should”. Jedna z kart pracy została dostosowana 
dla uczniów z SPE poprzez obniżenie poziomu 
wymaganych umiejętności (dopasowanie zdań 
zamiast uzupełnienia wypowiedzi). Głównym ele-
mentem lekcji było wykonanie przez uczniów pla-
katów prezentujących osoby o określonych ce-
chach wyglądu zewnętrznego. Uczniów podzieli-
łem na 4 grupy, a dla każdej z grup przygotowałem 
osobną kopertę zawierającą wyrażenia i części 
ciała, które mieli nanieść na plakat, a następnie 
zaprezentować przed całą klasą. Na koniec, jako 
formę ewaluacji przygotowałem krótki quiz z wy-
korzystaniem programu Kahoot, który zawierał 
omawiane na lekcji zwroty i wyrażenia. Quiz po-
zwolił na zorientowanie się, w jakim stopniu zosta-
ły one przez uczniów zapamiętane w toku spotka-
nia. 

W lekcji zastosowano metody komunikacji, 
sugestopedii, a przede wszystkim metodę plakatu. 
Ostatnia z metod jest świetnym sposobem na  akty-
wizację uczniów na każdym etapie edukacji. Za-

proponowane metody były dość proste. Jednakże 
należy pamiętać, że wiedzę językową należy 
kształtować na różnorodne sposoby, a gry i zabawy 
są bardzo skuteczne w realizacji celów nauczania. 
Pozytywna atmosfera i emocje, które wzbudzane są 
poprzez takie doświadczenie języka obcego pozo-
stawiają długotrwały ślad w pamięci uczniów. Taki 
dobór metod sprawia też, że lekcja jest dla uczniów 
interesująca.  

Powierzchowne ocenianie uczniów przez pry-
zmat wieku jest często popełnianym błędem przez 
nauczycieli, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawo-
wych. Jak to się mówi potocznie, w każdym z nas 
jest „coś z dziecka”, i ta lekcja miała na celu wydo-
być z każdego ucznia ten element zabawy i radości. 
A dla samego nauczyciela radosna atmosfera pod-
czas lekcji stwarza świetną okazję do realizacji 
celów edukacyjnych. 

Należy nadmienić, że tempo pracy nauczyciela 
musi być na odpowiednim poziomie. Jest to rodzaj 
lekcji, z tych „wyczerpujących”, gdzie dużo trzeba 
się poruszać, zwłaszcza podchodząc do danych 
grup uczniów i wspierać ich w realizacji zadań. 
Nauczyciel cały czas powinien być gotowym do 
udzielenia uczniowi wsparcia. Ponadto, w szkole 
ponadpodstawowej bardzo aktywnie trzeba używać 
języka angielskiego w toku zajęć, co ma na celu 
wzmacniać kształtowanie umiejętności językowych 
uczniów. 

Podczas przeprowadzania tego typu lekcji war-
to jednak pamiętać, że tematyka chorób i budowy 
ciała człowieka pojawia się już na etapie wcze-
snoszkolnym, więc uczniowie mają zazwyczaj 
sporą wiedzę w tym obszarze. W szkole ponadpod-
stawowej należałoby w tym miejscu wprowadzić 
więcej ćwiczeń wzmacniających samodzielność 
językową uczniów. W przypadku tej lekcji mogły-
by to być np. porady dotyczące innych schorzeń 
niż wymienione na początku lekcji, czy zadania 
dotyczące podawania innych rozwiązań proble-
mów niż te, które zostały zaprezentowane, zwłasz-
cza z naciskiem na rozbudowanie umiejętności 
reagowania językowego. Należy pamiętać, że Ci 
uczniowie już za parę lat będą podchodzić do egza-
minu maturalnego więc jak najszybsze stawianie 
na samodzielność językową jest wymogiem ko-
niecznym.  

Z powyżej opisanej lekcji mogą skorzystać 
nauczyciele języka angielskiego uczący w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych. Na przy-

Krzysztof Olszewski, nauczyciel języka angielskiego, Zespół Szkół Technicznych w Pile 

Części ciała i problemy zdrowotne – lekcja języka angielskiego  
z wykorzystaniem gier i zabaw językowych 
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szłość zaleca się opracowanie takich zadań, które 
będą bardziej koncentrowały się na doskonaleniu 

umiejętności językowych.  

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 2 Technikum 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: mgr Krzysztof Olszewski, nauczyciel języka angiel-
skiego w Zespole Szkół Technicznych w Pile i w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile. 

Klasa: druga klasa szkoły ponadpodstawowej: A2+/B1  

Temat: Body par ts and health problems – części ciała i problem zdrowotne (Temat z edziennika: 
Vocabulary - health. Słownictwo – zdrowie).  

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna  

Materiały dydakyczne: kar ty pracy, quiz Kahoot, projektor , komputer , film edukacyjny.  

Termin przeprowadzenia zajęć: 13.12.2021r . 

1. Cele lekcji:  

Cel praktyczno-komunikacyjny: Rozwój umiejętności komunikacyjnych. 

Cel kształcący: Rozwijanie słownictwa związanego częściami ciała, chorobami, objawami choro-
bowymi. 

2. Cele szczegółowe lekcji: 

- powtórzenie, utrwalenie i wzbogacenie słownictwa z zakresu części ciała oraz objawów chorób, 

- praktyczne wykorzystanie słownictwa związanego z częściami ciała, 

- powtórzenie i utrwalenie czasowników “to be”, “to have”,”to feel” oraz czasu “Present Simple”, 

- pierwszy tryb warunkowy z czasownikiem “should”, 

- wyrabianie umiejętności tekstów słuchanych, 

- wyrabianie umiejętności konstruowania prostych wypowiedzi z wykorzystaniem części ciała i 
słownictwa związanego z objawami chorób, 

- wzmacnianie motywacji do nauki języka angielskiego, 

- wdrażanie nowych technologii w procesie edukacyjnym, 

- uświadomienie użyteczności urządzeń mobilnych. 

Metody pracy:  

- komunikacyjna, 

- sugestopedia, 

- oglądowa – prezentacja multimedialna, gry z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, 

- metoda plakatu 

Formy pracy:  

- indywidualna 

- w grupach 

- z nauczycielem – prezentacja filmu. 
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PRZEBIEG LEKCJI: 

1. Czynności porządkowe (5 minut): powitanie uczniów, przedstawienie gości, sprawdzenie obecności 
oraz zapoznanie uczniów z celami lekcji, podzielenie uczniów na cztery grupy. 

2. Wprowadzenie (10 minut): metoda sugestopedii (przypomnienie słownictwa związanego z częściami 
ciała – nauczyciel za pomocą gestów pokazuje części ciała, uczniowie zgadują i nazywają części ciała. 

3. Część główna (25 minut):  

a. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy 

b. nauczyciel odtwarza ze strony youtube film zawierający wyrażenia (czasownik “to feel” i przymiotni-
ki), oraz problemy zdrowotne. Uczniowie na kartach pracy uzupełniają zadania dotyczące treści nagra-
nia z youtube; 

c. nauczyciel pokazuje za pomocą gestów różne problemy zdrowotne, uczniowie zgadują co to za pro-
blem używając czasownika “to have” oraz za pomocą czasownika “should” doradzają, jak złagodzić 
objawy chorobowe lub do kogo udać się po poradę; 

d. nauczyciel rozdaje uczniom (każdej grupie) kopertę z wyrażeniami oraz słownictwem, każdy uczeń 
dostaje przydzielone zadanie narysowania podanych słów, wyrażeń; każda grupa tworzy plakat “chorej 
osoby” nanosząc na niego poznane słownictwo; 

e. prezentacja plakatów; każdy grupa prezentuje swoją “postać”, każdy z uczniów z grupy czyta co nary-
sował, nauczyciel wspomaga uczniów w prezentacji; 

Podsumowanie (5 minut): nauczyciel odtwarza grę edukacyjną na stronie Kahoot, uczniowie biorą 
udział w rywalizacji utrwalając słownictwo i wyrażenia (3 pierwszych uczniów otrzymuje plusy za ak-
tywność). Podsumowanie lekcji i podziękowanie uczniom za pracę oraz gościom za przybycie. 

W trakcie wykonywania przez uczniów plakatów nauczyciel podchodzi do każdej z grup i monitoruje 
pracę uczniów. Na bieżąco dokonuje poprawy błędów językowych i fonetycznych. Wspiera i pomaga 
uczniom posiadającym opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Materiały wykorzystane podczas lekcji: 

https://www.youtube.com/watch?v=EBk2haPR0_s 

Załączniki: 

Karta pracy dla uczniów wymagających indywidualnych form pracy. 

How can you feel when you are ill? Use short vowels a,e,o,u,i to fill in the gaps. 

I can feel:   

- t_rr_bl_  

- h_rr_ble 

- _wf_l 

- _nw_ll 

- s_ck 

- s_d 

- r__lly b_d 

Health problems, solutions and First Conditional with “should”. Link the recommendations to the health 
problems. 

What should you do when you have these health problems? 

https://www.youtube.com/watch?v=EBk2haPR0_s
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If you have a cold,     you should drink some hot tea. 

If you have a stomach ache,    you should get some rest. 

If you have a backache,    you should take some medicine. 

If you have the flu,     you should see a doctor. 

If you have a sore throat,    you should see a dentist. 

If you have a headache,    you should go to bed. 

If you have a fever,     you should take a hot bath. 

If you have a cough,     you should lie down. 

If you have a toothache,    you should eat some chicken soup. 

Chicken soup = broth 

II. Karta pracy dla uczniów niewymagających indywidualnych form pracy 

How can you feel when you are ill? 

I can feel:         ….................... 

…..................... 

…..................... 

…..................... 

…..................... 

…..................... 

…..................... 

Health problems, solutions and First Conditional. What should you do when you have these health pro-
blems? 

If you have a cold, you should …...................................................... 

If you have a stomach ache, you should.......................................... 

If you have a backache, you should................................................. 

If you have the flu, you should........................................................ 

If you have a sore throat, you should.............................................. 

If you have a headache, you should................................................ 

If you have a fever, you should....................................................... 

If you have a cough, you should...................................................... 

If you have a toothache, you should............................................... 

Chicken soup = broth 
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Lekcja „Safer Internet Day – 4 SKILLS” zosta-
ła przygotowana w ramach realizacji projektu 
eTwinning pod nazwą  „4 SKILLS ENGLISH.” 
eTwinning kładzie ogromny nacisk na to, żeby 
uczestnicy projektów znali zasady bezpieczeństwa 
w sieci i byli w stanie pewnie poruszać się w Inter-
necie. Uświadamianie uczniów w związku z zagro-
żeniami wynikającymi z nieprzemyślanych działań 
online to jedna z podstawowych rzeczy, które robi-
my w ramach wszystkich przedsięwzięć na platfor-
mie. Projekt „4 SKILLS ENGLISH” ma  
z kolei, na celu podniesienie kompetencji języko-
wych naszych uczniów poprzez rozwijanie czte-
rech podstawowych umiejętności, czyli słuchania, 
czytania, pisania i mówienia. Przygotowując się do 
swojej lekcji otwartej, postanowiłam połączyć rea-
lizację projektu i temat bezpieczeństwa w sieci 
proponując zarówno swoim uczniom, jak i szkołom 
partnerskim lekcję, w której Dzień Bezpiecznego 
Internetu stanowi punkt wyjściowy do rozmowy, 
słuchania, czytania i pisania. Co jest równie ważne, 
lekcja ta została również przeprowadzona jeszcze 
w jedenastu krajach przez nauczycieli realizują-
cych razem ze mną projekt „4 SKILLS EN-
GLISH.” 

Była to lekcja przeprowadzona zdalnie na plat-
formie MS Teams i przy pomocy znanych mi i 
odpowiednio dobranych narzędzi internetowych. 
Bardzo przydatny w jej przygotowaniu był cały 
okres nauczania zdalnego, podczas którego wzię-
łam udział w licznych szkoleniach i na bieżąco 
poznawałam przeróżne aplikacje pomocne w nau-
czaniu online.  

Uważam, że lekcja była bardzo udana. Ucznio-
wie pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Te-
mat obejmował wykorzystanie Internetu i młodzież 
bardzo chętnie dzieliła się swoimi doświadczenia-

mi.  
Z ochotą opowiadali o tym, do czego używają sieci 
i jak się w niej poruszają. Nie mieli też problemu, 
żeby opowiadać o swoich perypetiach interneto-
wych, w których oni bądź ich krewni/znajomi zo-
stali pokrzywdzeni w sieci i stracili np. pieniądze 
czy istotne treści. Stanowiło to jednak najważniej-
szy element lekcji, gdyż o omówienie bezpieczeń-
stwa chodziło najbardziej.  

Scenariusz lekcji został przygotowany z myślą 
o uczniach na poziomie A1/A1+ z klasy pierwszej 
Technikum. Przeprowadziłam go jednak również w 
klasie II i III Technikum modyfikując struktury 
leksykalne i gramatyczne. Uważam jednak, że tę 
lekcję można śmiało przeprowadzić też w klasach 
7-8 Szkoły Podstawowej. Myślę też, że warto z 
uczniami porozmawiać o tym, jakie strony i aplika-
cje internetowe wykorzystują po szkole – dowie-
działam się o nich dużo ciekawych rzeczy ;)  

Jest jednak jeden element scenariusza, który 
musiałam zmienić. Podczas mojej lekcji otwartej 
użyłam  aplikacji SwiftScribo, którą twórca posta-
nowił ostatnio ulepszyć i wycofał ją na razie z sie-
ci. Narzędzie to pomagało mi znacznie przy lek-
cjach online kiedy chciałam przećwiczyć umiejęt-
ność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Stroną, która 
zastąpiła mi SwiftScribo okazała się Whiteboard.fi 
– nie jest ona dla mnie tak intuicyjna, lecz równie 
efektywnie sprawdza się na lekcjach.  

Uważam też, że lekcję można przeprowadzić 
zarówno zdalnie, jak i stacjonarnie z wykorzysta-
niem tablicy multimedialnej, modyfikując delikat-
nie niektóre części. Na przykład zamiast interneto-
wej tablicy Whiteboard wykorzystamy wówczas 
naszą klasową tablicę i uczniowskie zeszyty.  

Ewa Orzeł-Sobczyk, nauczyciel języka angielskiego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Wyrzysku 

Dzień Bezpiecznego Internetu i  cztery umiejętności  językowe 
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Scenariusz lekcji: 

1. 08.02.2022r, klasa I TIŻ, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,  
Ewa Orzeł-Sobczyk 

2. Lekcja języka angielskiego, poziom uczniów A1/A1+, uczniowie realizujący zakres rozszerzony 

3. Temat zajęć: Safer Internet Day – 4 skills. (zapis w dzienniku: Dzień Bezpiecznego Internetu) 

4. Treści nauczania z podstawy programowej: 

Podstawa programowa dla wariantu III.1.R 

- Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków fraze-
ologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozo-
stałych wymagań ogólnych w zakresie tematu nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, 
wynalazki, korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 
szanse i zagrożenia z tym związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-
technicznego); 

- Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi ustne wypowiadane w naturalnym tempie: reaguje 
na polecenia, określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; znajduje w wypowiedzi 
określone informacje, wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi; 

- Uczeń rozumie różnorodne złożone wypowiedzi pisemne: określa główną myśl tekstu lub fragmentu 
tekstu; znajduje w tekście określone informacje; wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych 
w tekście; 

- Uczeń tworzy w miarę złożone, spójne i logiczne, płynne wypowiedzi ustne: opisuje ludzi, przed-
mioty, miejsca i zjawiska; opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i 
teraźniejszości; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; opisuje upodobania; wyraża i opisu-
je uczucia i emocje; przedstawia sposób postępowania (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa 
zasady, objaśnia procedury związane z załatwianiem spraw w instytucjach); 

- Uczeń reaguje w formie w miarę złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach: ostrzega, 
nakazuje, zakazuje, instruuje; 

- Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje 
zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowi-
zualnych (np. filmach, reklamach); streszcza w języku obcym przeczytany tekst; 

5. Czas trwania zajęć: 45 minut 

6. Cele ogólne lekcji: 

- Omówienie z uczniami zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie utrwalając cztery podstawo-
we umiejętności językowe – słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.  

7. Cele szczegółowe lekcji: 

Wiadomości: uczeń: 

- potrafi użyć odpowiedniego słownictwa w celu wypowiedzi na temat korzystania z Internetu  
i bezpieczeństwa z nim związanego 

- wie, czym jest Dzień Bezpiecznego Internetu 

Umiejętności: uczeń potrafi: 

- wypowiedzieć się ustnie na temat bezpieczeństwa w Internecie 

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 1 Technikum 
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- przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa w Internecie 

- uzupełnić informacje na podstawie wysłuchanego tekstu 

- wypowiedzieć się w formie pisemnej na temat bezpiecznego korzystania z Internetu 

8. Postawy: uczeń: 

- rozumie wagę bezpieczeństwa w Internecie  

9. Metody pracy: 

- podająca: wykład na temat Dnia Bezpiecznego Internetu, 

- poszukująca: dyskusja, 

- poszukująca: gra dydaktyczne na platformie Blooket, Learning Apps,  

- praktyczne: uczniowie tworzą porady dla innych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, 

9. Formy pracy: 

- indywidualna, 

- zbiorowa 

10. Środki dydaktyczne: 

- platforma MS Teams 

- narzędzia TIK – Google Jamboard, Blooket, liveworksheets, LearningApps, Swiftscribo, Interankie-
ty 

- zdjęcia przygotowane w programie Canva, a przedstawione na platformie Wakelet 

11. Ramowy przebieg zajęć: 

1. Część wprowadzająca (ok. 5 min) 

- Powitanie, pytanie o samopoczucie 

- Sprawdzenie obecności. 

- Podanie tematu i celu lekcji – z wykorzystaniem tablicy w Google Jamboard  

2. Część właściwa (ok. 35 min) 

- Rozgrzewka 
Przypomnienie i utrwalenie słownictwa związanego z użytkowaniem Internetu – nauczyciel 
podaje uczniom kod do gry GOLD CHEST na platformie BLOOKET  
https://dashboard.blooket.com/set/61fbb299bb6ab437d1352ac8  
i uczniowie sprawdzają, jak dobrze utrwalili słownictwo, które wcześniej ćwiczyli na platfor-
mie QUIZLET https://quizlet.com/pl/666064941/safer-internet-day-flash-cards/  

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, czym jest SAFER INTERNET DAY i dlaczego jest dla nas 
tak istotny 

- Ćwiczenie 1 – słuchanie i mówienie 
Nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą wykorzystania Internetu, prosi uczniów  
o wysłuchanie nagrania i uzupełnienie tekstu o brakujące słowa. Uczniowie podsumowują 
nagranie mówiąc do czego rozmówca wykorzystuje Internet  
i opowiadają o tym, co sami robią w Internecie.  
https://www.liveworksheets.com/lv2853209cj  

- Ćwiczenie 2 - mówienie 
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- Uczniowie opisują zdjęcie i odpowiadają na dwa pytania dotyczące tematu ze zdjęcia 

- https://wke.lt/w/s/z7FjZ4  

- Ćwiczenie 3 – czytanie 

- Nauczyciel prosi o uczniów o sprawdzenie, czy znają podstawowe zasady bezpiecznego za-
chowania się w Internecie. Uczniowie grają w grę Milionerzy na platformie LearningApps – 
czytają pytania i wybierają prawidłowe odpowiedzi 

- https://learningapps.org/display?v=pc5v8z7kc22  

- Ćwiczenie 4 – pisanie 

- Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu po-
przez przygotowanie krótkich wpisów dla młodszych kolegów korzystających z sieci. Ucz-
niowie korzystają z wysłanego przez nauczyciela linku do platformy Whiteboard.fi i odpo-
wiadają na pytanie: What should we do stay safe on the Internet? https://whiteboard.fi/c343r  

3. Podsumowanie (ok. 5 min) 

Nauczyciel podsumowuje przygotowane przez uczniów zasady, dziękuje za zaangażowanie i 
wysyła uczniom link do ankiety ewaluacyjnej.  

12. Karty pracy znajdują się na dołączonych linkach, a cały scenariusz w języku angielskim dostępny 
jest również tutaj https://wke.lt/w/s/rOjqCv  

Beata Walczak, Łąka, akwarela, 2022 
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Matura to egzamin, do którego uczniowie przy-
gotowują się całymi latami. Wzbudza wiele emo-
cji, w tym, bardzo często, nieuzasadnione obawy 
przed porażką. Zmiany w podstawie programowej 
a także w samym egzaminie potęgują negatywne 
uczucia, dlatego warto wpleść elementy przygoto-
wania maturalnego już na wczesnym etapie nauki 
w szkole ponadpodstawowej. 

Przygotowując młodzież do egzaminu matural-
nego zawsze zapoznaję ją z arkuszem maturalnym, 
wszystkimi typami zadań oraz strategiami ich wy-
konywania. Jest to kluczowa wiedza, która pomaga 
w spokojnym i pewnym rozwiązaniu zadań nawet 
osobom, które nie radzą sobie najlepiej z językiem 
angielskim. Lekcja powstała z myślą o licznej gru-
pie uczniów uczącej się bez podziału na grupy 
zaawansowania. Szukałam metod i form, które 
pozwolą wszystkim uczniom wynieść z lekcji jak 
najwięcej. 

Zależało mi na tym, żeby strategie omówić 
dokładnie i na autentycznych przykładach dlatego 
przygotowałam prezentację multimedialną oraz 
wybrałam odpowiednie teksty z arkuszy matural-
nych. Wszystkie materiały, na których oparłam 
lekcje można pobrać pod linkiem podanym w sce-
nariuszu. Chciałam szczególnie zwrócić uwagę na 
czytanie z arkusza maturalnego z roku 2013, gdzie 
polecenia zostało źle sformułowało i wprowadziło 
wielu abiturientów w błąd – w poleceniu mowa jest 
o wybraniu podsumowania, gdzie w rzeczywistości 
chodziło o nagłówek. 

Metody aktywizujące, które wybrałam to prze-
de wszystkim burza mózgów, dyskusja i praca w 
parach. Pomagają one zbudować uczniom relacje 
na linii uczeń- uczeń oraz uczeń-nauczyciel, skła-

niają do działania i analizy, pozwalają doskonalić 
umiejętności komunikacyjne. Metody aktywne, 
nawet te najprostsze, są zawsze bardziej angażują-
ce niż sucha praca z podręcznikiem. 

Największe korzyści z tej  lekcji uczniowie 
odnoszą, kiedy korzystając z prezentacji napisanej 
w języku polskim, nauczyciel tłumaczy wszystko 
w języku angielskim. To metoda, która gwarantuje 
nam, że uczniowie gorzej radzący sobie z językiem 
angielskim wszystko zrozumieją, a jednocześnie 
ćwiczą umiejętności językowe.  

Ze scenariusza może skorzystać każdy nauczy-
ciel przygotowujący uczniów do egzaminu dojrza-
łości. Jednak osobom z mniejszym doświadcze-
niem zawodowym lub bez uprawnień egzaminatora 
maturalnego polecam wcześniej zapoznać się z 
informatorem maturalnym dostępnym na stronie 
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Bibliografia: 

1. E. Brudnik, Ja i mój uczeń pracujemy aktyw-
nie. Przewodni po metodach aktywizujących, 
Kielce 2000 

2. O. Jabłonka, Znaczenie metod aktywizujących 
w pracy nauczyciela, Wałbrzych 2021 
(opublikowane w Pedagogika i zarządzanie 
wobec wyzwań współczesności, praca zbioro-
wa pod redakcją  L. Kowalczyka, M.J. Żmi-
chrowskiej, F. Mroczko) 
https://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_50.p
df#page=37  

Magdalena Ślawska, nauczycielka języka angielskiego, Zespół Szkół Budowlanych w Pile 

Na marginesie scenariusz lekcji języka angielskiego: „Czytanie na maturze – 
strategie egzaminacyjne” w 3 klasie technikum w Zespole Szkół Budowlanych 

w Pile 
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Data, klasa, szkoła, nauczyciel prowadzący: 07.12.2021, klasa 3 technikum na podbudowie gimna-
zjum, Zespół Szkół Budowlanych w Pile, mgr Magdalena Ślawska 

Rodzaj zajęć/Poziom: B1 

Temat zajęć: Czytanie na maturze – strategie egzaminacyjne. 

Treści nauczania z podstawy programowej:  Podstawa programowa dla war iantu IV.1.P  

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, 
jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):  

1. Określa główną myśl tekstu; 

2. Określa główną myśl poszczególnych części tekstu; 

3. Znajduje w tekście określone informacje; 

4. Określa intencje nadawcy / autora tekstu; 

5. Określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);  

6. Rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; 

7. Rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna  

Cele ogólne lekcji: Zapoznanie uczniów ze strategiami przydatnymi w rozwiązywaniu zadań z 
czytania na maturze podstawowej. 

Cele szczegółowe lekcji:  

Uczeń potrafi: 

- określić strategie egzaminacyjne przydatne w rozwiązywaniu zadań z czytania, 

- zaplanować swoją pracę z arkuszem egzaminacyjnym uwzględniając czas na jego wykonanie, 

- rozpoznać strategię egzaminacyjną odpowiednią dla danego typu zadania z czytania, 

- wykorzystać odpowiednią strategię w praktyce. 

Uczeń rozumie: 

- rozumie wagę strategii egzaminacyjnych, 

- rozumie, jak strategie mogą mu pomóc w rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych. 

Metody pracy:  

- podająca: wykład aktywizujący na temat arkusza maturalnego na poziomie podstawowym oraz 
strategii rozwiązywania zadań z czytania ze zrozumieniem, 

- poszukująca: dyskusja, 

- poszukująca, kreatywna: burza mózgów. 

Formy pracy:  

- indywidualna, 

- w parach, 

- zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: 

- prezentacja multimedialna, 

- zadania z czytania zaczerpnięte z wybranych arkuszy egzaminacyjnych. 

Ramowy przebieg zajęć: 

1. Część wprowadzająca (ok.5 minut) 

Powitanie. 

Sprawdzenie listy obecności. 

Podanie tematu lekcji. 

2. Część realizacyjna (ok. 35 minut) 

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 3 Technikum 
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- Nauczyciel wyjaśnia cel lekcji przedstawiając, jakie korzyści odniesie z niej uczeń. 

- Nauczyciel uruchamia prezentację i wspólnie z uczniami rozwiązuje krótki quiz o czytaniu 
na maturze podstawowej (burza mózgów) i komentuje wszystkie odpowiedzi, wyjaśniając 
ich znaczenie. 

- Nauczyciel omawia z uczniami podstawowe wskazówki przydatne w rozwiązywaniu za-
dań z czytania. 

- Ćwiczenie: uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie maturalne z czytania (ksero roz-
dane przez nauczyciela). Ich zadanie polega na uważnym przeczytaniu polecenia i wyko-
naniu ćwiczenia zgodnie z instrukcją. W trakcie pracy uczniom nie wolno zadawać nau-
czycielowi pytań, mogę jedynie porozumiewać się między sobą. 

- Kiedy uczniowie skończą, nauczyciel pyta czy mieli jakiekolwiek problemy z wykona-
niem zadania i czy cokolwiek wzbudziło ich wątpliwości. Prezentuje kolejny slajd wska-
zujący, który element polecenia może wprowadzać w błąd i wyjaśnia dlaczego. Nauczy-
ciel podaj prawidłowe odpowiedzi do zadania. 

- Nauczyciel omawia kolejne strategie egzaminacyjne zilustrowane przykładami i ćwicze-
niami (burza mózgów, wykład). 

- Ćwiczenie: uczniowie wykonują zadania, w którym muszą wykazać się znajomością stra-
tegii wykorzystującej synonimy. Po wykonaniu zadania sprawdzają z uczniami odpowie-
dzi. 

- Nauczyciel omawia strategię wykonywania zadań z luką. 

- Ćwiczenie: uczniowie wykonują zadania, w którym muszą wykazać się znajomością stra-
tegii wykonywania zadań z luką. Po wykonaniu zadania sprawdzają z uczniami odpowie-
dzi. 

Jeżeli czas pozostały na lekcji nie pozwoli na zrealizowanie wszystkich ćwiczeń na lekcji, 
zostaną one zadane jako praca domowa. 

3. Podsumowanie (ok. 5 minut) 

Podsumowanie tematu: przypomnienie najważniejszych strategii i korzyści z nich płynących. 

Praca domowa: jeżeli czas pozostały na lekcji nie pozwoli na zrealizowanie wszystkich ćwiczeń 
na lekcji, zostaną one zadane jako praca domowa. 

Linki do materiałów: http://joz.com.pl/strategie-egzaminacyjne-z-czytania/ [dostęp 
10.04.2022] 

Literatura dodatkowa:  

teksty wykorzystane na lekcji pochodzą z autentycznych arkuszy maturalnych, źródło: 
www.cke.gov.pl 

Informator maturalny  dnia 01.09.2015 r. dostępny na www.cke.gov.pl 



 
 

Str. 15 

WI A DOM OŚ CI  OPI NI E MA TE RIA ŁY  

Jednym z warunków realizacji podstawy pro-
gramowej z języka obcego na I etapie edukacyj-
nym jest "wykorzystanie zajęć z języka obcego do 
kształtowania postawy ciekawości, tolerancji i 
otwartości wobec innych kultur"¹. Język jest od-
zwierciedleniem kultury danego kraju, dlatego 
łatwość przyswajania oraz płynność językowa po-
jawia się wtedy, kiedy nie tylko mamy określony 
zasób słownictwa, ale też dostrzegamy różnice 
kulturowe, poznajemy tradycje i je akceptujemy. 
Pokazując różnorodność kulturową uczymy tole-
rancji i otwartości. Elementy kulturowe na lekcjach 
języka obcego pozwalają nie tylko na łatwiejsze 
kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, ale 
również  wpływają na motywację uczniów, pobu-
dzają ich naturalną ciekawość świata, co w wieku 
wczesnoszkolnym jest bardzo istotne, oraz sprzyja-
ją  poszerzeniu wiedzy ogólnej i rozwojowi zainte-
resowań dzieci. Wprowadzając treści kulturowe 
ważny jest dobór form i metod stosowanych na 
lekcji, na przykład wykorzystanie autentycznych 
audio-wizualnych materiałów ma duży wpływ na 
atrakcyjność naszych zajęć. Istotne jest również 
nawiązanie do własnej kultury i tradycji, by ucz-
niowie mogli odnieść się do swoich doświadczeń. 

W związku z tym, że lekcja została przeprowa-
dzona 14 grudnia, kiedy uczniowie już nie mogą 
doczekać się Świąt Bożego Narodzenia, otaczają 
ich dekoracje świąteczne w szkole, sali lekcyjnej, 
na ulicach i prawdopodobnie w domach, naturalny 
był wybór tematu, który również znalazł się w 
rozkładzie materiału języka angielskiego dla klas 
III szkoły podstawowej. 

W klasie III lekcje języka angielskiego prowa-
dzę w oparciu o podręcznik „Tiger 3” wydawnic-
twa Macmillan, dlatego część zadań oraz słownic-
two tematyczne wykorzystane zostało z w/w pod-
ręcznika. 

Głównym moim celem podczas tej lekcji było 
pokazać dzieciom, jak obchodzone są Święta w 
Wielkiej Brytanii, jakie są różnice, co to są 
"crackers" i jak wiele radości mogą sprawić. Pra-
gnęłam częściowo przybliżyć uczniom "brytyjski" 
klimat Świąt Bożego Narodzenia. Cytując słowa 
Konfucjusza: „Co usłyszę, zapomnę, co zobaczę, 
zapamiętam, co sam zrobię, zrozumiem”. Ta idea 
przyświecała moim wyborom metod i form pracy 
na lekcji. 

Uczniowie klasy III szkoly podstawowej to są 
dzieci, które najchętniej zdobywają wiedzę poprzez 
zabawę, ale równocześnie potrafią już bazować na 

własnym doświadczeniu (np. mają własne skoja-
rzenia dotyczące Świąt, dużo wiedzą o tradycjach 
bożonarodzeniowych w Polsce). Celem wyciszenia 
oraz wprowadzenia dzieci w temat wykorzystałam 
na samym początku lekcji nagranie dzwoneczków, 
które uczniowie skojarzyli ze Świętami, saniami i 
Świętym Mikołajem. Słysząc dzwonek sań dzieci 
wyczekują niespodzianek, w tym przypadku na 
lekcji również chciałam pobudzić ciekawość, wy-
czekiwanie czegoś, co się za chwilę wydarzy. 

O Bożym Narodzeniu na lekcjach języka an-
gielskiego dzieci mówiły w klasie I i II, część 
słownictwa jest im także znana, dlatego po przed-
stawieniu tematu uczniowie przypominali sobie 
słowa świąteczne, które znają po angielsku. 

Wprowadzając nowe słownictwo, szczególną 
uwagę zwróciłam właśnie na słowo "cracker", któ-
re dla uczniów jest nowe, a w Polsce nie ma nawet 
jego odpowiednika. Żeby przybliżyć im tę tradycję, 
wykorzystałam krótki film z użyciem podstawowe-
go słownictwa, zrozumienie którego nie sprawiło 
dzieciom najmniejszych kłopotów. 

Powtarzanie i utrwalanie wymowy oraz pisow-
ni na różne sposoby, zmiana aktywności (słuchanie 
wymowy, powtarzanie wyrazów, zapisywanie po-
znanych słów, zgadywanie, memory leksykalne na 
tablicy interaktywnej) pobudzało w uczniów różne 
obszary mózgu, a tym samym sprzyjało łatwiesze-
mu zapamiętywaniu nowych wyrazów, gdyż było 
dopasowane do różnych stylów uczenia się: wzro-
kowego, słuchowego, kinestetycznego, czyli rucho-
wo-dotykowego. 

Aby uniknąć efektu znużenia i zmęczenia oraz 
zmobilizować uczniów do pracy, wykorzystałam 
ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabawy "Father 
Christmas says...", modyfikując znaną wszystkim 
zabawę "Simon says...", żeby nawiązać do tematu 
lekcji. 

Elementem wzmacniającym uwagę, ale rów-
nież dającym możliwość "namacalnie" doświad-
czyć tradycji angielskiej było otwieranie przygoto-
wanych przez nauczyciela crackerów, w których 
znajdowało się kolejne zadanie oraz drobna nagro-
da w postaci naklejki. Istotne w tym momencie 
było to, że przed rozdaniem dla dzieci materiałów 
wyraźnie zaznaczyłam, że otwieranie odbywa się 
na mój sygnał, by uniknąć chaosu i rozproszenia 
uwagi. Planując ten etap lekcji chciałam również 
wspomnieć o aspekcie ekologicznym, pokazując 
sposób wykorzystania papierowych elementów 
(np. rolek) do zabawy. Po lekcji uczniowie wyko-

Nina Wiese, nauczyciel języka angielskiego, Zespół Szkół w Tarnówce 

Boże Narodzenie po angielsku 
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rzystali zużyty papier do wykonania kolejnych 
dekoracji lub zabawek. 

Jako podsumowanie lekcji i jednoczesna odpo-
wiedź zwrotna zostało wykorzystane pisanie zapa-
miętanych wyrazów na papierowych skarpetkach, 
które później zostały rozwieszone w sali lekcyjnej 
jako dekoracja. Miało to na celu utrwalenie pozna-
nego słownictwa w ciągu następnych dni nauki, 
gdyż dzieci od czasu do czasu spoglądają na ota-
czające ich w sali przedmioty. 

Przygotowując materiały pomocnicze warto 
zaplanować wszystkie szczegóły: pamiętamy o 
ilości uczniów w danej klasie szykując zadania - 
crackery, a jeśli w klasie jest nieparzysta ilość 
uczniów, nauczyciel będzie tworzył parę z 
uczniem, by każdy mógł doświadczyć otwierania 
zadania-niespodzianki. Do podsumowującego za-
dania warto zrobić na papierowej skarpecie linię do 
napisania wyrazu, co ułatwi dzieciom umieścić 
napis w widocznym miejscu. 

Należy dokładnie zaplanować czas na poszcze-
gólne aktywności, zwłaszcza podsumowanie lekcji. 
Nie powinno odbywać się w pośpiechu, dlatego 
jeśli klasa ma wolniejsze tempo pracy, to można 
pominąć zadanie, które jest w ćwiczeniach, polega-
jące na przepisywaniu wyrazów wspak lub zadać to 

zadanie jako pracę domową, co będzie sprzyjało 
utrwaleniu poznanego słownictwa. 

Moim zdanim najważniejszym bodźcem moty-
wującym w nauczaniu języka obcego uczniów w 
wieku wczesnoszkolnym jest stworzenie przyjaznej 
miłej atmosfery, poczucia swobody i bezpieczeń-
stwa na lekcji, a także staranie się na każdej lekcji 
wykorzystywać elementu zaskoczenia, by dzieci z 
niecierpliwością czekały na kolejne zajęcia. 

¹ https://www.macmillan.pl/files/podstawa-
programowa-jezyk-obcy.pdf 
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Scenariusz lekcji języka angielskiego w 3 klasie SP 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: mgr Nina Wiese, nauczyciel języka angielskiego w 
Zespole Szkół w Tarnówce 

Klasa: trzecia szkoły podstawowej 

Poziom: A1 

Temat: Christmas. Święta Bożego Narodzenia. (zapis w dzienniku: Rozpoznajemy i nazywamy 
postaci oraz przedmioty związane z Bożym Narodzeniem. Poznajemy tradycje związane z obchodze-
niem Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii.) 

Treści nauczania z podstawy programowej: E1-POCZ-JOB-2.0-2.1; E1-POCZ-JOB-2.0-3.1; E1-
POCZ-JOB-2.0-8.2; E1-POCZ-JOB-2.0-4.3; E1-POCZ-JOB-2.0-6.3; E1-POCZ-JOB-2.0-7 

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna  

Materiały dydaktyczne: podręcznik Tiger 3, ćwiczenia Tiger 3, nagrania piosenki, film (źródło: Youtu-
be), karty obrazkowe, zadania do pracy w parach (crackers) 

Termin przeprowadzenia zajęć: 14 grudnia 2021r . 

CELE ZAJĘĆ: 

Cel praktyczno-komunikacyjny: rozwój umiejętności komunikacyjnych  

Cel kształcący: 

- nauka nowego słownictwa; 

- ćwiczenie sprawności słuchania; 
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- przybliżenia tradycji świątecznych w Wielkiej Brytanii; 

Cele szczegółowe: 

- uczeń ćwiczy i zapamiętuje nowe słownictwo związane z tematem Świąt Bożego Narodzenia; 

- uczeń ćwiczy wymowę poznanych wyrazów oraz umiejętność rozumienia ze słuchu; 

- uczeń poznaje tradycje świąteczne w Wielkiej Brytanii; 

PRZEBIEG LEKCJI 

Wprowadzenie 

1. Powitanie uczniów znaną klasie piosenką "Hello everybody! How are you today?" 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Wprowadzenie tematu. Nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie oczu i uważne słuchanie i włącza 
nagranie dzwoneczków sań. Nauczyciel pyta uczniów o to, co w tym momencie sobie wyobrażali. 
Dzieci kojarzą dźwięki z saniami Św. Mikołaja, a więc zgadują temat lekcji. 

4. Zapisanie daty i tematu na tablicy oraz w zeszycie. 

Faza główna lekcji 

1. Przypominanie znanego już przez uczniów słownictwa związanego z tematem; 

2. Wprowadzenia nowego słownictwa: Father Christmas, Christmas stocking, crown, cracker, gift, 
snowflake, star, bell; 

3. Utrwalanie wymowy z wykorzystaniem flashcards do podręcznika; 

4. Wyjaśnienie znaczenia "cracker" za pomocą krótkiego filmu na Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=KgIs2Mwsd0o [dostęp: 13.04.2022]; 

5. Praca z podręcznikiem (s. 66 zad. 1 – czytanie wyrazów). Uczniowie powtarzają wyrazy za lekto-
rem; 

6. Słuchanie o tradycjach w Wielkiej Brytanii (s. 66 zad. 2). Dyskusja; 

7. Powtórzenie słownictwa. Uczniowie powtarzają poznane wyrazy przedstawiane na obrazkach 
flashcards; 

8. Pisanie poznanych wyrazów (ćwiczenia s. 76 zad. 1) Uczniowie podane wyrazy wspak przepisują 
prawidłowo. Wspólne sprawdzenie napisanych wyrazów; 

9. Utrwalenie poznanych wyrazów. Dzieci uczestniczą w zabawie leksykalnej   "Memory ": 
https://learningapps.org/22765506 [dostęp: 13.04.2022]; 

10. Zabawa "Father Christmas says". Nauczyciel wydaje polecenia, uczniowie wykonują tylko te, które 
zaczynają się od "Father Christmas says ..."; 

11. Utrwalenie poznanego słownictwa (cracker task). Uczniowie w parach otrzymują przygotowane 
przez nauczyciela crackery, otwierają je, za zadanie mają wpisać brakujące litery w podanych wyra-
zach i zapisać je do zeszytu). 

Przykładowe zadanie: 

Wpisz brakujące litery i przepisz wyrazy do zeszytu: 

be_l 

sno_flake 

st_r 

ca_dle 
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Wpisz brakujące litery i przepisz wyrazy do zeszytu: 

g_ft 

cra_ker 

cro_n 

stock_ng 

Sprawdzenie zadania. Uczniowie piszą wyrazy na tablicy, wspólnie je czytają. 

III. Podsumowanie lekcji. 

1. Uczniowie otrzymują od nauczyciela kolorowe papierowe skarpetki na których mają za zadanie 
napisać jedno zapamiętane na lekcji słowo. Uczniowie odczytują słowa i zawieszają prace w sali 
jako dekoracje. 

2. Pożegnanie.  

Beata Walczak, Zatoka, suchy pastel, 2022 
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Bożena Zajączkowska, nauczycielka języka angielskiego, I LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pile  

Historia i współczesne tradycje Święta Dziękczynienia – lekcja otwarta w I 
LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile 

Wybór tematu lekcji otwartej to pierwsze wyzwa-
nie przed jakim stoi nauczyciel planujący taką 
lekcję. Dokonując wyboru tematu warto wziąć pod 
uwagę uczestników lekcji, czyli gości (nauczycieli, 
doradców metodycznych), grupę uczniów i osobę 
nauczyciela prowadzącego lekcję. Wydaje się, że 
obserwatorom lekcji należy zaprezentować zajęcia 
na których coś się dzieje, a jednocześnie, które 
poką umiejętności uczniów i nauczyciela. Dlatego 
doskonalenie przykładowo umiejętności pisania 
nie będzie najlepszym tematem lekcji otwartej. 
Warto też postawić na grupę uczniów, którzy ra-
czej otwarcie i aktywnie funkcjonują na lekcjach. 
Wówczas obecność gości nie wywoła dużej tremy 
czy paraliżu w zachowaniu. Dla samego nauczy-
ciela prowadzącego lekcję otwartą ważne jest, by 
dawała ona okazję do zaprezentowania swojego 
warsztatu pracy, różnorodności stosowanych ak-
tywności jak również obejmowała temat, którego 
uczenie sprawia przyjemność nauczycielowi. Jeżeli 
nauczyciel sam jest pasjonatem gramatyki, lekcja 
jej poświęcona może być dużo lepszym wyborem 
niż lekcja poświęcona doskonaleniu umiejętności 
ustnej wypowiedzi. 

Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia zdecy-
dowałam się przeprowadzić lekcję na temat 
„Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczo-
nych”. Lekcja wykorzystywała koncepcję zintegro-
wanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL- 
Content and Language Integrated Learning). W 
toku lekcji uczniowie poznali elementy historii, 
geografii, kultury Stanów Zjednoczonych,  jedno-
cześnie rozwijając umiejętności językowe, bowiem 
cała lekcja przeprowadzona była wyłącznie w ję-
zyku angielskim. Oprócz treści przedmiotowych, 
na lekcji wystąpiły elementy typowo językowe, na 
przykład ćwiczenia leksykalne i ustne ćwiczenia 
komunikacyjne. Wybór takiego podejścia pozwala 
na szerokie realizowanie podstawy programowej, 
jak również na uatrakcyjnienie lekcji i zwiększenie 
motywacji uczniów do nauki języka. W dobie 
wszechobecności języka angielskiego, nasuwa się 
refleksja, że na pewnym etapie zgłębianie języka 
może nie być dla uczniów celem samym w sobie. 
Język staje się stopniowo narzędziem do pogłębia-
nia wiedzy z innych dziedzin. Uświadomienie tego 
uczniom i stworzenie im warunków na lekcji do 
takiego potraktowania języka, może przyczynić się 
do wzrostu motywacji nastolatków oraz przygotuje 
ich do podobnych zachowań podejmowanych sa-

modzielnie, niezależnie od szkolnych lekcji. 

Metody pracy zastosowane na lekcji pozwoliły na 
kształtowanie różnych umiejętności językowych. 
Uczniowie doskonalili umiejętność rozumienia ze 
słuchu oglądając film na temat historii Święta 
Dziękczynienia, a następnie wykonując ćwiczenie 
typu prawda/fałsz opracowane zgodnie z treścią 
filmu. Lekcja była też okazją do poszerzenia  słow-
nictwa związanego z Świętem Dziękczynienia, 
poznania nowych słów, ćwiczenia ich wymowy, 
dopasowania definicji do wyrazów. Młodzież uzu-
pełniła swoją wiedzę na temat Święta Dziękczy-
nienia czytając poświęcony mu tekst, a następnie 
przekazując ustnie innym uczniom zdobyte infor-
macje doskonaliła umiejętność mówienia.  Praca w 
parach była również okazją do kształtowania umie-
jętności współpracy i dzielenia obowiązków oraz 
stosowania języka angielskiego w naturalnej, co-
dziennej komunikacji. 

Przeprowadzona przeze mnie lekcja otwarta odby-
ła się w pierwszej klasie szkoły średniej, wśród 
uczniów reprezentujących poziom językowy B1+. 
Młodzież sprostała zadaniom, a wysokie wyniki 
przeprowadzonego na koniec lekcji quizu można 
uznać za odzwierciedlenie zaangażowania uczniów 
w wykonywane zadania jak i koncentracji uczniów 
na tym, co przedstawiali inni. Uważam, że lekcja 
ta z pewnymi modyfikacjami mogłaby również 
być przeprowadzona w ostatnich klasach szkoły 
podstawowej. Prawdopodobnie, teksty do pracy 
samodzielnej uczniów należałoby uprościć, przed 
oglądaniem filmu wprowadzić słownictwo, by 
umożliwić jego zrozumienie. Natomiast gra w 
Wishbone Game, którą przeprowadziłam wśród 
swoich uczniów, z pewnością ucieszy każdego, 
niezależnie od jego wieku czy zaawansowania 
językowego. 

Uwzględnianie elementów kultury krajów angloję-
zycznych jest jak wiadomo obowiązkiem nauczy-
cieli narzuconym przez podstawę programową. 
Myślę, że jest to bardzo przyjemny obowiązek 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Sama co-
rocznie przeprowadzam wiele lekcji kulturowych 
związanych na przykład z patronem Irlandii, świę-
tym Patrykiem, Dniem Naleśnika, Brytyjską Ro-
dziną Królewską. Metody i formy pracy zastoso-
wane przeze mnie na opisywanej lekcji pokazowej 
mogą być zastosowane do innych tematów kultu-
rowych, a  unikatowy charakter różnych świąt i 
tradycji i tak wymusi pewne zmiany. 
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1. Data: 30.11.2021, 

Klasa I D1 Grupa 2/2 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile 

Bożena Zajączkowska 

2. Poziom  B1+ 

3. Temat zajęć: Święto Dziękczynienie- historia i teraźniejszość 

4. Treści nauczania z podstawy programowej 

I 5 

II 2, 4, 5, 7, 8 

III 1, 4, 7, 8 

IX 1,2 

5. Czas trwania zajęć: 45 minut 

6. Cele ogólne lekcji 

- Doskonalenie umiejętności językowych; 

- Poszerzenie wiedzy na temat historii i zwyczajów związanych z Świętem Dziękczynienia; 

7. Cele szczegółowe lekcji: 

- Poznanie historii Święta Dziękczynienia i współczesnych zwyczajów 

- Poszerzenie znajomości słownictwa związanego ze Świętem Dziękczynienia 

- Doskonalenie umiejętności definiowania wyrazów 

- Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu słyszanego 

- Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego 

- Doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim    

- Doskonalenie umiejętności korzystania z aplikacji Kahoot  

- Rozwijanie postawy tolerancji i wrażliwości wobec innych kultur 

- Rozwijanie postawy wdzięczności i otwartości względem innych osób 

8. Metody pracy 

- Metody eksponujące: pokaz, film, prezentacja, 

- Metody problemowe: gra, elementy inscenizacji, 

- Metody programowane: z użyciem komputera. 

9. Formy pracy 

- indywidualna, 

- w parach, 

- całą klasą.  

10. Środki dydaktyczne 

- karty pracy, 

- Film, 

- przedmioty symbolizujące Święto Dziękczynienia, 

- patyczki do gry, 

- Komputer, 

- oprogramowanie: Microsoft Power Point, 

- aplikacje: Kahoot. 

11. Ramowy przebieg zajęć 

Część wstępna  

Powitanie uczniów i gości 

Scenariusz lekcji języka angielskiego w 1 klasie LO 
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Sprawdzenie obecności 

Nauczyciel demonstruje różne przedmioty symbolizujące Święto Dziękczynienia, wyjmując je z wcze-
śniej przygotowanego pudełka, są to: jesienne liście, dynia, kartka świąteczna, ilustracja upieczonego 
indyka. 

Uczniowie podają nazwy pokazywanych rzeczy i odgadują temat, jakiemu poświęcona jest lekcja. 

Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji, uczniowie w zeszytach. 

Thanksgiving-past and present 

Część właściwa (główna, rozwinięcie)  

Poniżej podaję link do prezentacji, która jest jednocześnie planem przebiegu całej lekcji. 

https://www.icloud.com/iclouddrive/02eVGm67c4SkgUEuhZwKSgFCg#Lekcja_otwarta_-
_Thanksgiving  

Uczniowie oglądają krótki film o historii Święta Dziękczynienia.  

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg  [dostęp: 20.11.2021] 

Nauczyciel wyświetla na ekranie slajd z ćwiczeniem typu prawda/fałsz, sprawdzającym zrozumienie 
treści filmu. Uczniowie kolejno czytają głośno zdania i określają czy są one prawdziwe czy fałszywe. 

 

EXERCISE 1. 

1. Decide if the sentences below are true or false. 

2. The Englishmen arrived in Plymouth in the 16th century. 

3. The pilgrims came to the new land to find gold there. 

4. The winter was hard for the first settlers. 

5. The pilgrims were very good at planting vegetables. 

6. Local people helped the Englishmen with the farm work. 

7. Thanks to cooperation with the Indians, the settlers had successful harvest. 

8. The settlers felt thankful for families, friends, god’s blessings so they celebrated it. 

9. They thought this celebration could become a holiday every year. 

Uczniowie poszerzają słownictwo dotyczące Święta Dziękczynienia: poznają i ćwiczą wymowę wyra-
zów, dopasowują definicje do słów. Wyrazy te pojawią się w tekstach w kolejnym ćwiczeniu. 

 

EXERCISE 2. 

1. Match the words and their definitions. 

2. To host a party 

3. A gathering 

4. To pardon 

5. Secular 

6. Gravy 

7. A parade 

8. A float 

9. Movable feast 

10. In the black 

11. To trample 

 

A. not related to any religion; 

B. a crowd of people marching along a street; 

C. to allow to go free; 

D. to throw a party; 

E. having some money in the bank account; 
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F. sauce which comes from meat; 

G. a platform with huge decorations; 

H. a holiday without a fixed date; 

I. to step hard and cause injury; 

J. a meeting 

 

Uczniowie otrzymują teksty dotyczące różnych aspektów Święta Dziękczynienia, każda para inny tekst, 
czytają tekst, przygotowują zaprezentowanie własnymi słowami danego zagadnienia przed całą grupą. 

Nauczyciel wyświetla prezentację, by uczniowie przedstawiali informacje o Święcie Dziękczynienia w 
odpowiedniej kolejności (tytuły i ilustracje poszczególnych slajdów odpowiadają tytułom tekstów, które 
otrzymali uczniowie) 

Podczas omawiania punktu 6. Wishbone Game, nauczyciel proponuje zagranie w tę grę wykorzystując 
w tym celu patyczki/gałązki przypominające kształtem tradycyjną kość z indyka. Nauczyciel gra z 
ochotnikiem, następnie rozdaje każdej parze uczniów patyczki, by każdy mógł wziąć udział w zabawie. 
Uczniowie grają w parach w Wishbone Game. Na koniec nauczyciel pyta uczniów czyje życzenie się 
spełni. 

 

Teksty dla uczniów: 

About Thanksgiving 

Thanksgiving Day is a national holiday in the United States of America and Canada. It is a free day for 
Americans when they express thanks. Many schools, factories and offices are closed also on Friday, 
Saturday and Sunday, which makes Thanksgiving a four-day celebration. The date of Thanksgiving is 
not fixed, it is a movable feast and is celebrated every year on the fourth Thursday of November. The 
holiday is secular, but its origin is related to religion. The European settlers escaped to America to find 
religious freedom. Nowadays, Americans observe Thanksgiving as an occasion to express thanks, no 
matter what their religion is. 

Family gatherings 

Thanksgiving is a special day for families to be together and to thank for everything they have. The most 
classic Thanksgiving tradition is hosting or going to a Thanksgiving party with family, friends, and ne-
ighbors. Nobody should spend this day alone, so families get together no matter how far they have to 
travel. Because of Covid-19 pandemic, the number of travellers for Thanksgiving decreased. Consequ-
ently, in November 2020 some family gatherings took place online. This year the situation has slightly 
changed thanks to vaccinations. 

Thanksgiving dinner 

At the meal, before the dinner starts, Americans gather around the table and express thanks. They hold 
hands and one by one publicly expresses what they are thankful for. It is a moving moment of honesty. 
Then, the meal begins. At Thanksgiving dinner, turkey is served with mashed potatoes, gravy, corn, 
beans, cranberry sauce and pumpkin pie. Many of the dishes in a traditional American Thanksgiving 
dinner are made from local ingredients, including turkey, potatoes, sweet potatoes, pumpkin and cran-
berries. Americans eat a lot on that day, on average the calory consumption is 4500. 

Cards and gifts 

Sending cards to people who are special in one’s life is a popular Thanksgiving custom. Thanksgiving 
cards usually display some Thanksgiving symbols, for example turkey, pumpkin, autumn leaves. The 
cards contain personalized and thoughtful words of thankfulness. These days the cards are more and 
more often e-cards made with various apps offering animations and sound effects. 

Thanksgiving isn’t the expectation of gifts, it is not a big exchange of presents, either. The gifts can be 
hand-made, symbolic  and creative. The gift list can include a glass pumpkin, decorative candle, cushion 
or anything food and drink-related—hat shaped cookies, turkey shaped chocolates.  

Turkey pardon 

The President of the USA pardons a live turkey, which means he saves its life. The pardoned turkey can 
live on a farm without the threat of being eaten till it dies naturally. The ceremony takes place in front of 
the White House. This year, on 19 th November the President, Joe Biden pardoned two turkeys. First, he 
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gave a speech referring to the origin of the turkey pardon, wished everyone Happy Thanksgiving, final-
ly he stroked the turkey reciting ‘I pardon you’. The pardoned turkeys are given names, the ones this 
year are called “Peanut Butter,” and “Jelly’’.  

Wishbone game 

The wishbone is a bone located between the turkey’s neck and breast. While the turkey is prepared for 
being roasted, the bone is saved and kept. This bone is used during the meal to play a game. Two fami-
ly members or friends who are about to play, make a wish. Next, they pull the turkey wishbone by its 
ends, making the wishbone break in half. The person who gets the bigger half is the winner and their 
wish will come true. 

Parades 

Parades are an integral part of Thanksgiving in cities and towns across the United States. They have a 
long -lasting tradition with the first parade held in 1920 in Philadelphia. The largest parade is The Ma-
cy’s Thanksgiving Day Parade  in  New York City. This parade attracts about 3 million spectators and 
draws an enormous television audience. It begins at 9 am and finishes at noon in Manhattan. It typically 
features marching bands, performers, floats with various celebrities and giant balloons in the shape of 
cartoon characters. 

Black Friday 

Black Friday is the Friday following Thanksgiving Day in the United States. On this day, shops offer 
discounts and sales to attract people. One explanation  of the term Black Friday says that shops make 
profits - they are “in the black” for the first time during the year. It is common for retailers to open at 6 
a.m. or earlier on Black Friday. There have been many reports of violence on Black Friday. The most 
violent incident took place in 2008 in the local Walmart, New York. A crowd of about 2,000 shoppers 
pushed forward, broke down the door and trampled a 34-year-old employee to death. 

Część podsumowująca  

Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące Święta Dziękczynienia w quizie przygotowanym przez 
nauczyciela w aplikacji Kahoot. 

Zwycięzcy w quizie otrzymują oceny. 

Link do gry: 

https://create.kahoot.it/details/4813e091-4083-4aca-907c-c71acacecfd5  

Nauczyciel przedstawia zadanie domowe: do wyboru:  

What are you thankful for?- pisemna wypowiedź na około 100 słów  

Why do you recommend watching an episode of Friends about Thanksgiving?- pisemna wypowiedź na 
około 100 słów. 

Literatura dodatkowa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving [dostęp: 10.11.2021] 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=us+embassy [dostęp: 20.11.2021] 

https://www.google.com/search?q=thanksgiving&tbm=isch&ved [dostęp: 12.11.2021] 

https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg [dostęp: 11.11.2021] 

https://kids.nationalgeographic.com/explore [dostęp: 21.11.2021] 

https://www.c-span.org/video/?516221-1/president-biden-pardons-national-thanksgiving-
turkey/history/thanksgiving-traditions/ [dostęp: 20.11.2021] 

https://www.history.com/topics/thanksgiving/history-of-thanksgiving [dostęp: 20.11.2021] 

https://modernfarmer.com/2014/11/whats-story-wishbone/ [dostęp: 20.11.2021] 

https://www.americangreetings.com/detail/ecards/thanksgiving/beauty--bounty-thanksgiving-
ecard/pn/prod3523991 [dostęp: 22.11.2021] 
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Katarzyna Mudyna, nauczyciel historii, WOS i etyki, Szkoła Podstawowa im Komisji Edukacji Narodo-
wej w Łobżenicy 

Astronom, który poruszył Ziemię. Scenariusz lekcji historii w klasie IV 

Na wybór  tematu lekcji otwartej największy 
wpływ miała różnorodność środków dydaktycz-
nych, które mogłam użyć podczas jej przeprowa-
dzenia. Ponadto postać Mikołaja Kopernika jest 
bardzo ciekawa i różnorodna, a przede wszystkim 
znana dzieciom. Scenariusz zrealizowałam podczas 
zajęć otwartych 10 stycznia 2022 roku w klasie 4c, 
w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Na-
rodowej w Łobżenicy.  

Aby przeprowadzić lekcję według niniejszego 
scenariusza musiałam przygotować wiele pomocy 
naukowych. Chcąc uatrakcyjnić lekcję użyłam 
kodów QR. Możliwość odkodowania informacji z 
kodów QR rozbudza w uczniach ciekawość i chęć 
do dalszej pracy w toku lekcji. Dzieci chętnie ko-
rzystają z narzędzi TIK podczas zabawy dlatego 
warto pokazać ich zastosowanie w procesie eduka-
cyjnym. Kody były jednak tylko narzędziem, które 
mobilizowało uczniów do samodzielnej pracy z 
podręcznikiem, gdyż za pomocą kodu poznali te-
mat zagadnienia, które miała przygotować na plan-
szy grupa. 

Podczas lekcji wykorzystałam również oś cza-
su, która pozwala na chronologiczne przedstawie-
nie wydarzeń. Umieszczone na osi wydarzenia 
uświadamiają uczniowi rozpiętość czasową wyda-
rzeń i jednocześnie porządkują zdobytą w toku 
lekcji wiedzę. 

Dla uczniów klasy czwartej ciekawym, ale 
wymagającym sporej koncentracji jest analiza ma-
py konturowej. Mapki, które wykorzystałam pod-
czas lekcji zawierały wiele informacji, a zadaniem 
uczniów było zaznaczenie tylko jednego miejsca, 
które dotyczyło wydarzeń z życia Mikołaja Koper-
nika. Należy zatem podkreślić, że to trudne zadanie 
oprócz wiedzy przysporzyło uczniom wiele satys-
fakcji. 

Różnorodność zastosowanych metod pracy 
wyzwoliła w uczniach aktywność, a praca w gru-
pach umożliwiła swobodną dyskusję i uczenie się 
od siebie nawzajem. Temat zajęć pozwalał poznać 

Mikołaja Kopernika nie tylko jako naukowca, ale 
również jako patriotę, obrońcę miasta, a wreszcie 
zwyczajnego krakowskiego żaka.  

Atutem lekcji była jej dynamika. Uczniowie 
musieli pracować różnymi metodami, analizować 
mapę, odczytywać kody QR czy umieszczać wyda-
rzenia historyczne na osi czasu. Lekcja wymagała, 
ciągłego skupienia uwagi i wyzwalała kreatywność 
uczniów. Praca w grupach daje możliwość konsul-
towania się uczniów, dyskutowania i współpracy. 
Ponadto dzieci uczą się dysponować wyznaczonym 
czasem i wzajemnie mobilizują się do pracy aby 
osiągać sukces jako grupa. 

Scenariusz wymagał dyscypliny czasu. Ucznio-
wie musieli pracować w określonym, szybkim 
tempie. Jako nauczyciel koordynujący pracę grup 
nieustannie motywowałam uczniów do szybszej 
pracy, co jest bardzo trudne w przypadku dzieci z 
klasy czwartej.  

Podczas lekcji udało mi się zainteresować dzie-
ci postacią Mikołaja Kopernika i pokazać, że infor-
macji na temat postaci dostarczają rozmaite źródła. 
Warto podkreślić, że uczniowie sami opowiadali o 
wielkim polskim uczonym za pomocą informacji 
pozyskanych ze źródeł tradycyjnych jak podręcz-
nik czy mapka jak i multimedialnych np. kody QR.  

Napisany przeze mnie scenariusz w niewielkim 
stopniu uwzględnia powolną prace uczniów z tek-
stem podręcznika. Realizując niniejszy scenariusz 
w innej klasie zmniejszę ilość pytań na które grupy 
zadaniowe będą musiały odpowiedzieć. Dzięki 
temu zyskam czas na utrwalenie poznanych na 
lekcji wiadomości oraz dokładniejszą jej ewalua-
cję. 

Scenariusz może być wykorzystany przez nau-
czycieli, którzy chcą wprowadzić na swoich lek-
cjach nauczenie z wykorzystaniem TIK , a jedno-
cześnie sprawdzić funkcjonowanie uczniów pod-
czas pracy w grupie  
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Data 29.11.2021 

Klasa: IV  

Temat lekcji: Astronom, który poruszył Ziemię 

Treści z podstawy programowej: III.3, III.4, IV.5,  

Cel główny: 

Uczeń postrzega Mikołaja Kopernika jako postać, która wniosła ogromny wkład w rozwój światowej 
nauki. 

Cele operacyjne – po zakończonych zajęciach uczeń: 

Pamięta: 

- daty: założenia Akademii Krakowskiej, urodzin i śmierci Mikołaja Kopernika, wydania dzieła „O 
obrotach sfer niebieskich”, 

- nazwiska słynnych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Rozumie: 

- pojęcia: bursa, ekonomia, astronomia, 

- znaczenie, jakie miała dla rozwoju nauki teoria heliocentryczna. 

Potrafi: 

- scharakteryzować życie średniowiecznych żaków, 

- opowiadać o życiu i działalności Mikołaja Kopernika, 

- wskazać na mapie miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem, 

- umieszczać wydarzenia na osi czasu. 

Metody: 

- podające: pogadanka, 

- poszukujące: ćwiczenie (oś czasu), operatywne (mapa, ilustracja), 

- waloryzacyjne: impresyjna (pokaz filmu); 

Formy: 

- grupowa, 

- zbiorowa (klasa); 

Środki dydaktyczne: 

- W. Kalwat, M. Lis, „Historia 4”, WSiP, W- wa 2017, 

- plansze do pracy w grupach, zawierające pytania do tekstu, mapkę konturową, ilustrację, 

- oś czasu, 

- kody QR (opracowanie własne), 

- filmik animowany 
(https://www.bing.com/videos/search?q=Miko+laj+Kopernik+filmik&view=detail&mid=6AA76217
2E7D359136D06AA762172E7D359136D0&FORM=VIRE) 

Czas trwania zajęć: 45 min. 

Przebieg lekcji 

Wprowadzenie 

W ramach wprowadzenia do tematu nauczyciel pyta uczniów, kto i kiedy założył Akademię Krakow-
ską? Nauczyciel przypomina o roli, jaką odegrała pierwsza uczelnia dla rozwoju państwa polskiego. 

 Rozwinięcie 

- Nauczyciel dzieli klasę na grupy i wyznacza miejsca oraz plansze do uzupełniania (zał. nr 1), 

- nauczyciel prosi uczniów o odszyfrowanie kodu QR i zapisanie tytułu planszy, którą uzupełniać bę-
dzie grupa w dalszej części lekcji, 

Scenariusz lekcji historii w klasie 4 SP 
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- na polecenie nauczyciela uczniowie czytają wyznaczony fragment z podręcznika (podręcznik str. 98- 
101), 

- uczniowie selekcjonują informacje i odpowiadają na pytania, umieszczone na planszy, 

- nauczyciel rozdaje pytania, dotyczące mapki konturowej, uczniowie odnajdują i zaznaczają na mapie 
miejsca zawiązane z życiem Mikołaja Kopernika, 

- na polecenie nauczyciela wybrani uczniowie omawiają efekty pracy swojej grupy, 

- nauczyciel prosi uczniów, aby odszukali tytuł swojej pracy, odszyfrowując kody QR zawieszone na 
ścianach klasy, 

- pod kodami QR uczniowie odnajdują koperty z datami i wydarzeniami z życia Mikołaja Kopernika i 
działalności  Uniwersytetu Jagiellońskiego,   

- na polecenie nauczyciela uczniowie umieszczają w.w. wydarzenia na osi czasu, 

- Nauczyciel wyświetla filmik pt. „Do czego służy astrolabium?” (w zależności od pozostałego czasu 
lekcji),  

 

Podsumowanie 

- Nauczyciel metodą zdań niedokończonych uzyskuje informację zwrotną na temat przeprowadzonej 
lekcji,  

- Nauczyciel dokonuje oceny najbardziej aktywnych uczniów poprzez „plusy” i oceny oraz rozdaje 
kopie notatki z lekcji i polecenia do zadania domowego „dla chętnych”. 

Załącznik: 

- plansza do uzupełniania (rysunek poglądowy)’ 

- kody QR’ 

- notatka z lekcji, 

- zadanie domowe „dla chętnych”  

Załącznik nr 1 

plansza do uzupełniania (rysunek poglądowy) 



 
 

Str. 28 

B IU LE TY N PI LS KIE J OŚ WI ATY  

Załącznik nr 2 

- kody QR 

Załącznik nr 3 

Temat: Astronom, który poruszył Ziemię 

1. Akademię Krakowską założył w 1364 roku Kazimierz Wielki, ale dzięki staraniom królewskiej pary 
Jadwigi i Władysława Jagiełły wznowiła ona swoją działalność. 

2. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uczyli się żacy, czyli studenci. Najsłynniejszym absolwentem uni-
wersytetu był Mikołaj Kopernik. 

3. Wybitny astronom w swym dziele „O obrotach sfer niebieskich” opisał teorię heliocentryczną. 

Zadanie domowe (dla „chętnych”) 

Narysuj ilustrację przedstawiającą scenę z życia Mikołaja Kopernika i nadaj jej tytuł 

Beata Walczak, Truskawka, akwarela, 2022 
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Marta Kępa, nauczyciel przyrody i biologii, Szkoła im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu 

Czy można oszukać mózg? O układzie nerwowym dla dzieci 

Działanie układu nerwowego to jedno z najcie-
kawszych zagadnień naukowych. Budowa i działa-
nie mózgu od lat fascynują naukowców z całego 
świata. Funkcjonowanie zmysłów natomiast wzbu-
dza ciekawość już u najmłodszych dzieci. To dzię-
ki zmysłom poznajemy przecież otaczający nas 
świat. Osobiście uważam, iż aby dobrze poznać 
działanie zmysłów, konieczne jest użycie metod 
aktywizujących, takich, które będą angażowały 
tych zmysłów jak najwięcej, nie tylko zmysł słu-
chu i wzroku. Przygotowując lekcje dla klasy 
czwartej postanowiłam zaangażować przede 
wszystkim zmysł dotyku i pokazać uczniom, że 
bez współdziałania wszystkich zmysłów, bardzo 
łatwo można wprowadzić mózg w błąd. Temat 
lekcji nawiązuje do treści programowych z zakresu 
budowy układu nerwowego, działania narządów 
zmysłu oraz udziału układu nerwowego w odbiera-
niu informacji z otoczenia. Sam temat lekcji „Czy 
można oszukać mózg?” intryguje i zaciekawia 
ucznia oraz skłania do refleksji. 

Długo zastanawiałam się, w jaki sposób poka-
zać uczniom zależności pomiędzy zmysłami. Przy-
gotowując lekcje często szukam inspiracji w sieci. 
Jednym ze źródeł fantastycznych pomysłów jest 
oczywiście portal Facebook. To właśnie tam w 
grupie „Superbiolog – nauczyciele biologii” na-
tknęłam się na „pudło zmysłów”, o którym piszę 
poniżej.  Przygotowanie lekcji według poniższego 
scenariusza wymaga od nauczyciela sporo czasu.  
Na początku przygotowałam puzzle – na koloro-
wych kartkach z bloku technicznego narysowałam 
następujące symbole: oko, ucho, dłoń, nos, język. 
Następnie poprosiłam moje dzieci, aby rozcięły je 
na dowolne kształty. W ten sposób udało się stwo-
rzyć puzzle. Kolejnym krokiem było przygotowa-
nie piłek w 5 kolorach (takich samych, jak kolory 
puzzli). Piłki będą służyły do podzielenia uczniów 
na grupy. Teraz przejdę do głównego punktu lek-
cji, czyli do „pudła zmysłów”. Przygotowałam 
duże pudełko z otworem przez, który zmieści się 
dłoń, a z tyłu wycięłam drzwiczki. Do pudła będę 
wkładała różne substancje, które moi uczniowie 
(tylko za pomocą dotyku) będą musieli rozpoznać. 
Dzień przed zajęciami przygotowuję różne sub-
stancje, mogą to być m.in. kisiel, galaretka, ryż, 
mąka, błoto, surowe jajko, budyń, ziarna kawy, 
piasek, woda, wiórki kokosowe, kawa mielona, 
mąka ziemniaczana, mąka pszenna, sól, ciecz nie-
newtonowska.  Wybór substancji zależy oczywi-
ście od kreatywności nauczyciela, a także uczniów, 
jeżeli to oni będą przygotowywać lekcję. Następ-

nie przygotowałam sobie puste kartoniki po lekach 
oraz prezentację multimedialną pt. „Czy można 
oszukać mózg?”. W prezentacji zawarte są różne 
złudzenia optyczne, które udało mi się wyszukać w 
sieci. Taką prezentację również mogą przygotować 
uczniowie.  

Zaproponowana przez mnie forma pracy jest 
formą aktywizującą, a co za tym idzie angażuje 
wszystkich uczniów i zachęca ich do tego, aby byli 
współtwórcami procesu dydaktycznego. Myślę, iż 
nie muszę nikogo przekonywać, iż metody te 
znacznie uatrakcyjniają zajęcia. Podkreślę tylko, 
że dzięki pracy w grupie oraz w parach, uczniowie 
wykształcają umiejętność organizowania pracy nie 
tylko własnej, ale także innych osób. Ponadto dzie-
ci doskonalą w ten sposób zdolności efektywnej 
współpracy w zespole i komunikacji z pozostałymi 
członkami grupy. Forma doświadczalna jest do-
skonałym sposobem motywowania uczniów oraz 
zwiększenia skuteczności nauczania. Uważam, iż 
dzięki aktywnym metodom pracy zyskują wszyscy 
uczestnicy procesu dydaktycznego. Sprawiają one 
bowiem, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
są w trakcie zajęć zaangażowani i kreatywni. Po-
nadto znacznie wpływają na poprawę koncentracji 
oraz ilość zapamiętywanych informacji. Umożli-
wiają samodzielne zdobywanie wiedzy oraz wy-
ciąganie wniosków. Wszystko odbywa się w spo-
sób zupełnie naturalny. 

Zadania zaplanowane w scenariuszu nie spra-
wiają trudności uczniom, nie ma możliwości po-
pełnienia błędu, w związku z czym lekcja zawsze 
„się udaje”. Można modyfikować ją w wieloraki 
sposób. Uczniowie mogą pracować w grupach, w 
parach, samodzielnie. Wszystko zależy od możli-
wości uczniów oraz od warunków w klasie. Ponad-
to w starszych klasach to uczniowie mogą przygo-
tować lekcję, czyli istnieje możliwość zastosowa-
nia „odwróconej lekcji”. Uczniowie podzieleni na 
grupy, losują zestaw substancji, które będą musieli 
rozpoznawać ich koleżanki i koledzy. W związku z 
tym, iż temat zmysłów pojawia się zarówno w 
klasie 4, jak i 7 można również zaproponować, że 
starsi uczniowie przygotują lekcję o zmysłach dla 
klasy 4. Osobiście udało mi się taką lekcję prze-
prowadzić, uczniowie z klasy 7 byli niezwykle 
zadowoleni z takiej możliwości i z zadania wywią-
zali się wzorowo. Dla uczniów klasy 4 była to 
również niecodzienna sytuacja, dzięki czemu zaan-
gażowali się jeszcze bardziej. Oczywiście warun-
kiem przeprowadzenia takiej lekcji będzie liczeb-
ność klas. W nielicznych klasach, a właśnie w 
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takich klasach mam przyjemność pracować, będzie 
to możliwe do zrealizowania, natomiast w dużych 
klasach zapewne będzie to utrudnione.  

Ze scenariusza mogą skorzystać nauczyciele 
wszystkich etapów edukacyjnych, od przedszkola 
po szkołę średnią. Kierowany jest on przede 
wszystkim do nauczycieli przyrody w klasie 4 oraz 
biologii w klasie 7. Zajęcia te osobiście przeprowa-
dzałam również w grupach przedszkolnych. Dzieci 
doskonale radziły sobie z odgadywaniem substan-
cji, układaniem puzzli oraz przeanalizowały więk-
szość złudzeń optycznych. Lekcja zawsze cieszy 
się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem 

uczniów w różnym wieku. 

W ramach tematu można zgłębić wiedzę doty-
czącą genezy alfabetu Braille’a. Poruszyć temat 
osób niewidomych oraz słabowidzących. Do tego 
celu służą opakowania po lekach przyniesione 
przez nauczyciela. Można również wyjaśnić jak 
powstaje uczucie ostrości pokarmu (podkreślić, iż 
nie jest to smak lecz ból wywoływany przez sub-
stancję – kapsaicynę). Można także wspomnieć o 
tym, iż do niedawna błędnie myśleliśmy, że smaki 
na języku odczuwane są w określonych miejscach i 
o nowym smaku „umami”.  

Scenariusz lekcji przyrody w klasie 4 SP 

Data: 11.04.2022r . 

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu  

Klasa: IV 

Rodzaj zajęć: Przyroda 

Temat: Czy można oszukać mózg? 

Cele ogólne lekcji:  

- uczeń wyjaśnia czym są zmysły oraz je wymienia, 

- uczeń określa rolę zmysłów w życiu człowieka. 

Cele szczegółowe lekcji: 

- uczeń wskazuje lokalizację i omawia funkcjonowanie receptorów smaku i węchu, 

- uczeń przeprowadza doświadczenie badające zależność pomiędzy zmysłami smaku i węchu, 

- uczeń przeprowadza doświadczenie potwierdzające istnienie złudzeń optycznych. 

Metody pracy: 

- eksperyment „Pudło zmysłów”’ 

- prezentacja multimedialna „Złudzenia optyczne”, 

- gra dydaktyczna – puzzle, 

- kody qr. 

Formy pracy: 

- grupowa, 

- indywidualna, 

- w parach. 

Środki dydaktyczne: 

- prezentacja multimedialna, 

- kody qr oraz aplikacja do odczytywania kodów qr, 
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- „pudło zmysłów” – karton, 

- substancje do odgadywania, np. kisiel, galaretka, mąka, ryż, piasek, pióra, gorczyca, jajko, mąka 
ziemniaczana, ciasto, błoto, kawa (do wyboru), 

- puzzle, 

- komputer, 

- tablica interaktywna, 

- kolorowe piłeczki, 

- opakowania po lekach. 

Przebieg lekcji: 

a) Część wstępna i nawiązująca 

Nauczyciel rozdaje uczniom puzzle. Po ułożeniu puzzli zadaje pytania: 

- W jaki sposób organizmy odbierają bodźce ze środowiska? 

- Czy zwierzęta odbierają bodźce ze środowiska tak jak człowiek? 

- Czy zaburzenie funkcjonowania jednego ze zmysłów może wpłynąć na działanie innych zmysłów? 

Uczniowie losują kolorowe piłeczki, na których znajdują się oznaczenia grup. 

b) Część właściwa/główna 

Uczniowie biorą udział w zabawie pt. „Pudło zmysłów”. Nauczyciel umieszcza w pudle różne substan-
cje, których uczniowie wcześniej nie widzieli. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie (tylko   za pomocą 
dotyku), jaki przedmiot schował nauczyciel. Za prawidłowe wskazanie substancji grupa otrzymuje punkt 
w postaci kodu qr. W kodach umieszczone są ciekawostki dotyczące ciała człowieka. Uczniowie wspól-
nie z nauczycielem formułują wniosek z powyższego doświadczenia. 

Następnie nauczyciel zadaje pytanie: Czy można oszukać mózg? Aby odpowiedzieć na to pytanie wy-
świetla uczniom prezentację pt. „Złudzenia optyczne”.  

Po zakończeniu prezentacji uczniowie formułują wniosek. 

c) Część podsumowująca 

Nauczyciel prosi wybranych uczniów o dokończenie zdań: 

- Dzisiaj dowiedziałam/-em się, że… 

- Zaskoczyło mnie, że… 

- Do tej pory nie wiedziałam/-em, że… 

Nauczyciel prezentuje kilka opakowań po lekach i pyta uczniów, czym są wypukłe kropki  na kartoniku. 
Na następną lekcję chętni uczniowie mogą przygotować informacje na temat alfabetu Braille’a. 

Źródła: www.czsopismobiologia.pl 
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Stworzony przeze mnie scenariusz lekcji 
pt: „Typy reakcji chemicznych- reakcja syntezy” 
powstał, ponieważ miała przyjemność prowadzić 
lekcję otwartą w obecności doradcy metodycznego 
z chemii oraz kilkorga nauczycieli z mojej szkoły. 
Jest to coraz częściej spotykane zjawisko, ponie-
waż nowe wymagania dla nauczycieli mianowa-
nych oraz kontraktowych będących w trakcie od-
bywania stażu na kolejny stopień nauczyciela są do 
tego zobligowani. Jestem nauczycielem, który nie 
lubi mieszać i zmieniać, dlatego też wybrany prze-
ze mnie temat wynikał z ramowego planu naucza-
nia. Zapisywanie równań reakcji chemicznych w 
mojej ocenie jest kluczowym elementem nauczania 
chemii  w szkole zarówno w podstawowej jak i 
ponadpodstawowej. Od umiejętności zapisu po-
prawnego równania zależy ponad połowa sukcesu 
dalszego rozwiązania zadań stechiometrycznych. 
Temat „Typy reakcji chemicznych - reakcja synte-
zy” jest tematem, który realizuję na dwóch jednost-
kach lekcyjnych. Pierwsza z nich, to część wpro-
wadzająca ucznia w świat równań reakcji, popraw-
nego ich zapisu, a także wizualizacji tego typu 
rekcji chemicznej. Na drugiej lekcji odbywa się już 
wyłącznie lekcja ćwiczeniowa, dzięki której ucz-
niowie mają możliwość indywidualnego przepra-
cowania zagadnienia. 

 Przygotowując się do lekcji zwracam uwagę 
na oddział klasowy, w którym będę realizować 
lekcję. W zależności od specyfiki klasy dostosowu-
ję ilość ćwiczeń (w tym scenariuszu ilość równań 
reakcji do zapisu), a także stopień trudności prze-
prowadzonego doświadczenia chemicznego, w 
którym to uczeń jest asystentem. Warto pamiętać, 
aby doświadczenia, które są wykonywane na lekcji 
wymagały od ucznia umiejętności wcześniej już 
nabytych, aby nie tracić czasu na wyjaśnianie i 
opisywanie  czynności , które ma wykonać.  

Wybór metod w przypadku chemii zwykle jest 
dość prosty, metoda podająca jest uzupełniana 
metodą naprowadzającą. Dzięki rozpoczynaniu 
zagadnienia od pokazu chemicznego, w prosty i 
łatwy sposób można wprowadzić zagadnienia oraz 
wypracować cele lekcji. W swojej pracy przede 
wszystkim stawiam na aktywizację uczniów i to, 
aby wiedzieli, że to oni tworzą lekcję, a ja im tylko 
w tym pomagam. Warto również na tym etapie 
wprowadzać uczniom problemy do rozwiązania- 
nie podawajmy suchych twierdzeń pozwólmy im 
tworzyć definicje samodzielnie – to naprawdę dzia-
ła.  

W swoim artykule pragnę przedstawić Państwu 
metodę aktywizującą, którą została wprowadzona i 
wymyślona w dużej mierze przez uczniów i nazy-
wa się „ mazak otwarty” . 

Opis  metody aktywizującej „ mazak otwarty” 

1. Nauczyciel wykonuje jeden dwa przykłady na 
tablicy. Omawiając przy tym wszystkie etapy 
tworzenia równań reakcji – zgodnie z wypraco-
waną wcześniej „instrukcją obsługi zapisy rów-
nań reakcji chemicznych”. 

2. Zaznacza, że każdy uczeń podchodząc do tabli-
cy realizuje tylko jeden punkt ze słownej „ 
instrukcji zapisu równań reakcji chemicznych”. 

3. Każdy uczeń w części ćwiczeniowej do tablicy 
podejść może TYLKO RAZ! 

4. Po zakończonej czynności zarówno nauczycie-
la, jak i ucznia, pada zwrot „ mazak otwarty”, 
co oznacza możliwość podejścia do tablicy 
kolejnego chętnego ucznia. 

5. Uczniowie mają krótki czas na zastanowienie 
się, czy chcą podejść do tablicy. Warto uzgod-
nić z uczniami na samym początku wprowadza-
nia tej metody na lekcjach limit czasu na decy-
zję - u mnie jest to 30 sekund mierzone z wyko-
rzystanie  klepsydr 

 (https://edumax.com.pl/product-pol-4439-
Klepsydry.html) 

6. Konsekwencje upływu czasu i braku chętnego 
ucznia  - u mnie na lekcji  znika jedno serdusz-
ko (na początku mają do dyspozycji 5) -  za 
utrzymanie minimum 3 serduszek wszystkim 
obecnym na lekcji wystawiam plusa.  

Jest to metoda, która pozwala mi aktywizować 
sporą część  klasy, czasami udaje się , że wszyst-
kich. Uczeń ma wpływ na to, do jakiego zadania 
podejdzie, sam stwarza sobie warunki do realizacji 
swojego sukcesu. Przy okazji świetnie wpływa na 
motywację w klasie, gdyż wiedzą, że każda osoba, 
która była przy tablicy zapracowała na plusa i suk-
ces zespołu klasowego. Nikt nie czuje się lepszy i 
gorszy, i co najważniejsze, można tę metodę  wy-
korzystywać w zespołach klasowych, gdzie są ucz-
niowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Aby metoda zaczęła dobrze funkcjonować w ze-
spole klasowym, nauczyciel musi od samego po-
czątku zaznaczać fakt, że wszyscy się dopiero tego 
uczą, że „ praktyka czyni mistrza” oraz stwarzać  
przyjazne warunki pracy, aby wszyscy uczniowie 
mieli równe szanse wykazania się.  

Katarzyna Kołodziej, nauczyciel chemii, fizyki i matematyki, SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie 

Uczniowie aktywni to uczniowie zadowoleni – lekcja otwarta chemii w szkole 

podstawowej  
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Wykorzystywanie TIK:  

https://www.mentimeter.com/ ( trzeba być zalo-
gowanym- bezpłatna rejestracja) 

Jest to aplikacja, z której korzystam aby prze-
prowadzić „burzę pomysłów”, jest to element lek-
cji , gdzie uczniowie dzięki słowom kluczom 
wspólnie starają się stworzyć definicję problemu. 
W tej lekcji problem polegał na rozwinięciu defini-
cji rekcji syntezy. W aplikacji umieściłam zapyta-
nie „ Reakcja syntezy polega na…”?.Po 3 minu-
tach wspólnie, dzięki przeprowadzonemu wcze-
śniej eksperymentowi stworzyliśmy definicję reak-
cji syntezy.  

Materiały i pomoce dydaktyczne: 

Kostki SUS – czyli kostki szkoły uczącej się 
(https://civitas.com.pl/pl/p/Kostki-metodyczne/47) 

Bez kosteczek ciężko byłoby mi wyobrazić 
sobie wprowadzenie do jakiejkolwiek lekcji.  Kost-
ki Szkoły Uczącej Się pomagają mi od bardzo 
dawna w prowadzaniu celów lekcji, dokonywaniu 
podsumowania oraz doskonaleniu tworzenia krót-
szych wypowiedzi ustnych. Jeden rzut kostką i 
jesteśmy w stanie z klasą w nawiązaniu do tematu 
lekcji stworzyć główny cel pracy na lekcji.  

Z zmieszczonego scenariusza mogą korzystać 
przede wszystkim nauczyciele chemii, ponieważ 

jest on gotowy- natomiast przedstawione w nim 
elementy typu: burza pomysłów, mazak otwarty i 
ewaluacja naszych osiągnięć może być wykorzy-
stywana na każdej lekcji i każdym poziomie eduka-
cyjnym. Z racji tego, że sama jestem wieloprzed-
miotowcem wiem, że na pewno się one sprawdza-
ją. 

Przed lekcją warto przypomnieć sobie całe 
podstawowe słownictwo związane z zapisem rów-
nań reakcji chemicznych, ponieważ mimo tego, że 
jest to lekcja wprowadzeniowa, od samego począt-
ku powinniśmy oswajać uczniów z pojęciami typu 
indeks stechiometryczny, współczynnik stechiome-
tryczny. Poza tym ja od swoich uczniów w tym 
temacie wymagam również w ramach utrwalania 
wiedzy zaznaczania substratów i produktów reakcji 
chemicznych, więc uważam, że te pojęcia również 
warto byłoby sobie przypomnieć.  

Reasumując mam nadzieję, że wielu nauczycie-
lom przyda się stworzony przeze mnie scenariusz 
lekcji. I będą oni potrafili przerobić go do własne-
go użytku. Należy pamiętać, że wszystkie metody 
pracy są cudowne, pod warunkiem, że uczeń je zna 
i wie, w jakim celu je wykorzystuje. Uczniowie 
aktywni, to uczniowie zadowoleni.  

Scenariusz lekcji chemii w klasie 7 w SP 

Temat: Typy reakcji chemicznych-  reakcja syntezy. 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 

Treści nauczania z podstawy programowej: 

III.1, III. 2, III.3. 

Cele ogóle lekcji: 

- kształtowanie umiejętności obserwowania i samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzo-
nego eksperymentu; 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego definiowania pojęć; 

- kształtowanie umiejętności pisania prostych równań reakcji za pomocą wzorów sumarycznych; 

- rozwijanie umiejętności korzystania z podstawowych tablic chemicznych – układ okresowy pier-
wiastków; 

- przestrzeganie zasad BHP i higieny pracy.  

Cele szczegółowe: 

Uczeń 

- zna pojęcie reakcji syntezy; 

- rozróżnia reakcję syntezy; 
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- wskazuje produkty i substraty; 

- zapisuje równanie rekcji chemicznych w formie cząsteczkowej. 

Metody pracy: 

- podające: pogadanka, 

- praktyczne: pokaz, doświadczenie, 

- poszukujące: dyskusja; 

Formy pracy: 

- indywidualna, 

- zbiorowa (klasa); 

Środki dydaktyczne: 

- kostki SUS; 

- wstążki magnezowe, talerzyk, świeczka, zapalniczka; 

- układ okresowy pierwiastków; 

- telefony komórkowe uczniów- mentimeter; 

- laptop, rzutnik; 

- klepsydry. 

Przebieg lekcji: 

Cześć wstępna i nawiązująca 

Przywitanie się z uczniami oraz prośba o przygotowanie się do zajęć. Sprawdzenie obecności uczniów. 

Przypomnienie zasad zapisywania wzorów sumarycznych oraz nawiązanie do  cząsteczek dwuatomo-
wych.  

Część główna 

Podanie tematu lekcji: Typy reakcji chemicznych-  reakcja syntezy. 

Podanie kostki SUS chętnemu uczniowi. 

Wyciągnięcie NaCoBeZu czyli głównych celów naszej lekcji. 

Przeprowadzenie doświadczenia spalania wstążki magnezowej w płomieniu palnika przy asyście ucznia.  

Zanotowanie obserwacji oraz wniosków. 

Burza pomysłów i sformułowanie - mentimeter- wyświetlenie na tablicy pytanie czym jest reakcja syn-
tezy? 

Wyszukanie najbardziej trafnej definicji.  

Zapisanie notatki dotyczącej reakcji syntezy oraz jej literowego schematu. 

A+B   AB 

Wprowadzenie terminów „substrat” oraz „produkt” 

Zapis słowny reakcji spalania magnezu w tlenie oraz przejście do zapisu cząsteczkowego równania reak-
cji.  

Stworzenie słownej „instrukcji obsługi zapisu równania reakcji”. 
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Przykład instrukcji z mojej lekcji otwartej: 

1. Zamieniamy zapis słowny na symbole chemiczne( pamiętając , że w cząsteczkach czytamy od tyłu). 

2. Ustalamy wartościowość w cząsteczkach. 

3. Sprawdzamy czy w zapisie nie występują cząsteczki dwuatomowe ( moi uczniowie nazywają to 
odwróconą elką + wodór). 

4. Dobieramy współczynniki stechiometryczne. 

5. Podkreślamy substraty i produkty. 

Część ćwiczeniowa: ( początek jest na lekcji pierwszej , kontynuacja na kolejnej godzinie, w zależ-
ności od zaawansowania zespołu klasowego i indywidualizacji pracy z uczniami ilość przykładów może 
ulegać zmianie). 

Zapisywanie równań reakcji chemicznych na podstawie zapisu słownego.  

a. Sód + tlen-  tlenek sodu 

b. Wapń + chlor  chlorek wapnia 

c. Magnez + siarka  siarczek magnezu 

d. Miedz + tlen  tlenek miedzi(II) 

e. Wodór + chlor  chlorek wodoru 

f. Glin + tlen  tlenek glinu 

g. Wodór + tlen  woda 

h. Żelazo + chlor  chlorek żelaza( III) 

i. Wodór + azot   amoniak 

Przykłady niewykonane podczas trwania lekcji są zadaniem dodatkowym dla chętnych do wykonania 
pracy własnej w domu.  

Część podsumowująca  

Podsumowanie lekcji kostkami SUS, przeprowadzenie ewaluacji własnych umiejętności poprzez wpisa-
nie plusa jako zrozumiałem lub minusa na dowód, że zrealizowany materiał wymaga powtórzenia. 
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Paulina Kuzior, nauczyciel geografii, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy 

Krajobraz Tatr – lekcja otwarta w realizacji autorskiego programu nauczania 

Lekcje otwarte są jednym z wymaganych ele-
mentów w trakcje odbywania stażu w awansach 
nauczycielskich. Dają możliwość wykazania się 
swoim doświadczeniem oraz zaprezentowania 
stosowanych metod na swoich lekcjach innym 
nauczycielom. Są ważne dla samego nauczyciela 
prowadzącego lekcje jak i dla uczniów, którzy 
muszą się zmierzyć z większym stresem wywoła-
nym obecnością innych obserwatorów, dyrektora 
czy też osoby z zewnątrz (metodyka danego przed-
miotu). Jednak dają też dużą satysfakcję oraz moż-
liwość przedyskutowania swoich wątpliwość ze 
specjalistą z danego przedmiotu.  

Przedstawiam poniżej scenariusz, który doty-
czy przeprowadzonej przeze mnie lekcji otwartej w 
szkole podstawowej w klasie V. Zaplanowana 
lekcja odbyła się nie bez powodu w tej właśnie 
klasie. Opracowałam scenariusz lekcji otwartej dla 
tej klasy, ponieważ realizuję swój autorski program 
nauczania geografii dla kasy V. Tematem lekcji 
był  krajobraz Tatr, który idealnie wpasował się z 
kilku względów. Po pierwsze lekcja odbyła się z 
końcem listopada i pogoda za oknem była bardziej 
zimowa, więc mogłam odzwierciedlić warunki 
panujące wysoko w górach, a po drugie jest to 
jeden z ciekawszych tematów dotyczących krajo-
brazów Polski ukazujący dużą różnorodność w 
ukształtowaniu terenu. Przygotowanie lekcji wią-
zało się dla mnie z wcześniejszym rozplanowa-
niem tematów oraz przedyskutowaniem ewentual-
nych zmian w scenariuszu z doradcą metodycznym  
geografii.  Podczas lekcji wyświetliłam prezentację 
multimedialną, którą opracowałam w programie 
Genial.ly  wraz z krótkimi filmikami, a więc wy-
magało to ode mnie dokładnej selekcji spośród 
wielu innych filmów znajdujących się w zasobach 
internetowych. Filmiki były krótkie i realnie przed-
stawiły różnorodność ukształtowania Polski, do-
datkowo filmik dotyczący wiatru halnego odzwier-
ciedlił jak niebezpieczne może to być zjawisko i 
jakie niesie ze sobą skutki dla krajobrazu, zwierząt 
i ludzi.  

Prezentacja multimedialna i filmiki są jednym 
ze środków dydaktycznych wykorzystanych przeze 
mnie na lekcji otwartej, które są ważne, aby pobu-
dzić wyobrażenie uczniów, szczególnie w tema-
tach dotyczących krajobrazów. Należy wspomnieć, 
iż, wielu uczniów nie miało możliwość zwiedzić 
terenów górskich, a taka prezentacja i filmiki dają 
możliwość ich wizualizacji. Inne wykorzystane 
przeze mnie środki dydaktyczne to: atlasy geogra-
ficzne, karty pracy, plakat, podręczniki i mapa 

ścienna. Atlasy geograficzne i mapa ścienna są dla 
mnie nieodłącznym elementem na lekcji geografii, 
aby uczniowie na bieżąco śledzili położenie da-
nych krain geograficznych. Karty pracy świetnie 
sprawdziły się w części podsumowującej temat, 
ukazując na ile uczeń zapamiętał treści z lekcji. 
Wykorzystany zaś plakat, opracowałam wcześniej 
a podczas lekcji świetnie spełnił funkcję przyczyn-
ku dla burzy mózgów. Uczniowie na rozdanych 
przeze mnie kolorowych karteczkach (listkach) 
zapisywali swoje pomysły dotyczące przygotowa-
nia wyprawy w góry, a następnie naklejali je na 
plakat. Był to mały przerywnik w trakcie lekcji, 
który miał na celu włączyć do aktywnej pracy całą 
klasę. Zastosowane przeze mnie metody pracy 
dobrze ze sobą współgrały, ponieważ każda z nich 
była użyta w innej części lekcji (co zostało przed-
stawione poniżej w załączonym scenariuszu lek-
cji). Metody te pozwoliły uczniom poruszyć ich 
wyobraźnię na temat przedstawianego krajobrazu, 
jak również samodzielnie pracować na lekcji bazu-
jąc na zdobytej wiedzy oraz nauczyć się wyciąga-
nia i analizowania wniosków (dotyczy to szczegól-
nie wyświetlonego klimatogramu). Lekcja odbyła 
się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 
Uczniowie pomimo lekkiego stresu świetnie praco-
wali i wykazywali aktywność na lekcji. Starałam 
się również pamiętać o uczniach mających trudno-
ści w nauce i stale kontrolować ich pracę, a nawet 
pomóc w trudnościach związanych ze zrozumie-
niem poleceń. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
współcześnie spora część uczniów z takimi proble-
mami się zmaga.  Dlatego też, metody i formy 
pracy, które wybrałam były zrównoważone dla 
całej klasy i miały być osiągalne dla każdego 
ucznia. 

Poniższy scenariusz przygotowałam przede 
wszystkim z myślą o uczniach szkoły podstawo-
wej, wraz z ich możliwościami, ale równie dobrze 
można wykorzystać jego elementy na innych lek-
cjach (w szczególności formy i metody). Jednym z 
najważniejszych elementów zajęć było przekazanie 
uczniom idea, jak różnorodny i piękny mamy kra-
jobraz w Polsce, aby doceniać walory przyrodnicze 
i odnosić się do nich szacunkiem. Przeprowadzona 
lekcja otwarta, choć z początku z dużym stresem, 
została pozytywnie odebrana przez uczniów a dys-
kusja po jej zakończeniu z dyrektorem szkoły oraz 
metodykiem dała mi więcej pomysłów, motywacji 
do codziennej pracy oraz świadomość, iż wybrany 
zawód jest dla mnie bardzo ważny i daje mu dużo 
satysfakcji. Warto dzielić się swoimi spostrzeże-
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niami i wykorzystywać je na swoich lekcjach, a 
także zmieniać i modyfikować codzienne lekcje z 
uczniami, aby zachęcać ich do zdobywania wiedzy 
i poznawania świata. 

Cały przebieg lekcji wraz kartą pracy, linkami 
do wykorzystanych filmików oraz prezentacji załą-
czam w poniższym scenariuszu lekcji.  Polecam 
lekcję otwarte, ponieważ są cennym doświadcze-
niem dla Nas nauczycieli.  

Scenariusz lekcji geografii w klasie 5 w SP 

1. Data 29.11.2021 

2. Klasa: V  

3. Temat lekcji: Krajobraz Tatr . 

4. Treści z podstawy programowej: II.3, II.4, II.5, II.6, II.9 

5. Czas trwania lekcji: 45 minut (1 godzina lekcyjna). 

6. Cel ogólny lekcji: poznanie krajobrazu wysokogórskiego Tatr , jego głównych cech 
i składników oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie. 

Cele szczegółowe lekcji:  

Uczeń zna: 

- cechy krajobrazu wysokogórskiego; 

- kolejne piętra roślinności w Tatrach; 

- zajęcia i zwyczaje mieszkańców Podhala; 

- zabytki i atrakcje Zakopanego. 

Uczeń wyjaśnia: 

- różnicę między krajobrazem Tatr Wysokich a krajobrazem Tatr Zachodnich; 

- na czym polega negatywny wpływ turystyki na środowisko Tatr. 

Uczeń potrafi: 

- wskazać położenie Tatr na mapie Polski; 

- scharakteryzować pogodę w górach; 

- scharakteryzować piętra roślinności w Tatrach na podstawie ilustracji. 

8. Metody pracy:  

- poszukujące: operatywne praca z tekstem, mapą, prezentacją multimedialną, 

- kreatywne: burza mózgów; 

8. Formy pracy:  

- indywidualna 

- w parach; 

8. Środki dydaktyczne: podręcznik (s. 53-59), zeszyt przedmiotowy, mapa ścienna Polski, atlas 
geograficzny, karta pracy, prezentacja multimedialna, plakat.  

9. Ramowy przebieg zajęć:  

Faza wprowadzająca: 
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- Nauczyciel wykonuje czynności organizacyjne: sprawdza obecność, podaje temat, cele lekcji oraz 
przedstawia przebieg lekcji. Zachęca uczniów do aktywnej pracy na lekcji ( przyznawane plusy za 
aktywność). 

- Nauczyciel zadaje pytanie uczniom w celu przypomnienia materiału z poprzedniej lekcji:, Czym się 
różni krajobraz pierwotny od antropogenicznego? 

Faza realizacyjna: 

- Nauczyciel zapoznaje uczniów z krajobrazem górskim – Tatr (włącza krótki filmik przedstawiający 
krajobraz górski  (Tatry z lotu ptaka 4K - YouTube - fragment ). 

- Nauczyciel wskazuje uczniom położenie pasa gór –w tym Tatr na mapie Polski. 

- Nauczyciel prosi uczniów o odszukanie w atlasach geograficznych Tatr oraz najwyższego szczytu 
znajdującego się po stronie Polski. 

- Nauczyciel włącza prezentację multimedialną i omawia poszczególne cechy krajobrazu wysokogór-
skiego Tatr, włączając aktywnie całą klasę do dyskusji na poszczególne zagadnienia, w tym szkód 
spowodowanych wiatrem halnym (link do filmiku - https://youtu.be/RSef8VgxcIc) – dostęp do wy-
korzystanej prezentacji poniżej. 

- Burza mózgów – Jak przygotować się na wyprawę w góry? Nauczyciel rozdaje uczniom listki, na 
których mają zapisać swoje pomysły. Na przygotowanym wcześniej plakacie umieszczają swoje 
liście, a nauczyciel prezentuje klasie powstały plakat. 

- Nauczyciel rozdaje karty pracy dla uczniów i omawia ich realizację  (załącznik nr 1). Uczniowie 
rozwiązują kartę pracy w parach. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów oraz wspomaga pracę 
uczniów wymagających dodatkowych objaśnień,  

- Nauczyciel wraz z uczniami sprawdza rozwiązane zadań. 

Faza podsumowująca: 

- Nauczyciel nagradza aktywną pracę uczniów na lekcji plusami. 

- Jako zadanie domowe uczniowie wyszukują informacji na temat życia mieszkańców Podhala. 

- Karta pracy: załącznik nr 1 

Załącznik nr 1  

KARTA PRACY – KRAJOBRAZ TATR 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Klasa: V 

Uzupełnij brakujące informacje w zdaniach wyrazami z ramki. 

 wysokogórski, Karpat, Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie 

Tatry są częścią łańcucha górskiego……………………………………... Na obszarze Polski Tatry dzie-
lą się na dwie części: zbudowane z wapieni …………………………………….. i zbudowane ze skał 
granitowych ………………………………... Tatry to jedyna kraina w Polsce, w której występuje krajo-
braz ……………………………………………………. 

Określ, czy podane zdania są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli informacja jest prawdziwa lub 
literę F, – jeśli jest fałszywa. 

1. W Tatrach opady deszczu są znacznie większe niż na nizinach. P F 

2. Halny to wiatr, który przynosi opady śniegu i ochłodzenie. P F 

3. Temperatura powietrza w górach obniża się wraz ze wzrostem wysokości nad 
poziomem morza. 

P F 
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Zaznacz na mapie konturowej Polski położenie Tatr. 

Napisz, jakie są negatywne skutki dużego ruchu turystycznego w Tatrach. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

Wykorzystane linki na lekcji:  

Tatry z lotu ptaka 4K - YouTube [ dostęp: 29.11.2021] https://youtu.be/RSef8VgxcIc [dostęp: 
29.11.2021] 

Prezentacja multimedialna: https://view.genial.ly/618e5bb49fadfd0dd97525f0/presentation-high-
flights-presentation  
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Natalia Szuszkiewicz-Sass, nauczyciel plastyki i wychowania fizycznego, SP w Zacharzynie 

Czy kolory można słyszeć?  

W klasach czwartych, gdy uczniowie zwykle 
po raz pierwszy spotykają się z teorią na lekcjach 
plastyki, temat barw zdaje się być jednym z ła-
twiejszych. Z tego powodu często niesłusznie po-
święca się mu niewiele czasu, a przecież kwestia 
barw – ich doboru, łączenia, interpretacji, ukrytych 
w nich emocji, przekazywanej energii towarzyszy 
nam w codziennym życiu.  

Jednym z ciekawszych zjawisk, które dotyczą 
barw jest synestezja, a wraz z nią twórczość Kan-
dinsky’ego. Sięgając często po zasoby platformy 
Google arts&culture natrafiłam na świetnie opra-
cowane narzędzia przybliżające to zjawisko.  

Wassily Kandinsky posiadał niezwykłą zdol-
ność percepcji wielozmysłowej. Oznacza to, że 
doświadczenia jednego zmysłu (np. wzroku) wy-
woływały u niego doświadczenia innych zmysłów 
(np. słuchu, dotyku). Kolokwialnie rzecz ujmując 
synesteta może „czuć dźwięki” czy „słyszeć kolo-
ry”.  

Jeśli więc naszą lekcję zaczniemy od pytania 
„Czy kolory można słyszeć?”, a po wypowiedziach 
uczniów przedstawimy jeszcze to ciekawe zjawi-
sko, niemal na pewno wzbudzimy zainteresowanie 
tematem. Na swojej lekcji, utrwalającej wiedzę na 
temat barw, korzystałam z zasobów zarówno stro-
ny arts&culture jak i multibooka. Odwołując się do 
zdobytej już przez uczniów wiedzy (podział barw), 
jednocześnie zapraszałam ich do samodzielnego 
eksplorowania poprzez tablicę interaktywną narzę-
dzi prezentujących rozmaite dźwięki i melodie 
skryte pod kolorami i kształtami. Dla moich 
uczniów była to czysta zabawa. Zadawali sporo 
pytań, komentowali i opisywali to, co słyszą, nie 
kryjąc przy tym zdziwienia.  

Oczywiście sama teoria nigdy nie zastąpi twór-
czości uczniów. Na te zajęcia przygotowałam dla 
nich wydrapywanki – wielobarwne arkusze papie-
ru pokryte grubą warstwą czarnej farby, którą zdra-
puje się drewnianym patykiem lub szpatułką. Za-
chęciłam uczniów do zupełnej swobody w tworze-
niu abstrakcyjnych obrazów z linii, kształtów i 
układów z których wyłaniać się będą kolejne bar-
wy. Początkowo podeszli do pracy dość ostrożnie, 
dopytywali, czy „tak ma to wyglądać”, jednak już 

po paru minutach działali dużo śmielej 
i kreatywnie. Nie kopiowali oglądanych na począt-
ku lekcji dzieł i praktyczne w każdej pracy mo-
głam dostrzec jej twórcę. Przy omawianiu prac 
skupiliśmy się nie tyle na stronie wizualnej, co 
płynącej z tych dzieł energii kolorów i kształtów. 
Zadawaliśmy sobie pytanie jakie dźwięki lub inne 
wrażenia pozawzrokowe moglibyśmy przypisać 
tym obrazom.   

Na koniec zaproponowałam uczniom odwie-
dzenie już poza lekcją wirtualnego muzeum Kan-
dinsky’ego w aplikacji arts&culture (korzystaliśmy 
już z niej na wcześniejszych zajęciach). Zadaniem 
domowym było natomiast przesłanie mi wirtual-
nych puzzli ułożonych z wybranych dzieł poznane-
go artysty. Dzięki temu poprzez zabawę mogli w 
szerszym zakresie zetknąć się z twórczością arty-
sty. 

Planując taką lekcję warto przemyśleć wcze-
śniej zarówno charakter i tempo pracy zespołu jak i 
oczywiście możliwości techniczne w sali, gdzie te 
zajęcia przeprowadzimy. Uważam, że nic nie stoi 
na przeszkodzie, by taki temat zaproponować rów-
nież klasom starszym. Jako nauczyciele musimy 
przede wszystkim zgłębić swoją wiedzę o syneste-
zji (spodziewajmy się wielu pytań) oraz znać do-
brze narzędzia interaktywne, które na lekcji wyko-
rzystamy. Jeżeli odpowiednio dobrze przedstawi-
my uczniom zadanie plastyczne i zachęcimy do 
swobodnej twórczości, efekty na pewno przerosną 
nasze oczekiwania.  

Przydatne linki: 

- https://artsandculture.google.com/experiment/s
gF5ivv105ukhA 

- https://artsandculture.google.com/pocketgallery
/ewUBnNU2o1osIg 

- https://artsandculture.google.com/experiment/p
uzzle-party/EwGBPZlIzv0KRw  

 

1Multibook Do dzieła! Dla klasy 4 – wyd. Nowa Era 
2Obecnie gotowe wydrapywanki można kupić w wielu sklepach z artykułami papierniczymi i plastycznymi. 
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Scenariusz zajęć z plastyki w klasie 4 SP 

1. Data: 07.02.2022, klasa 4a, Szkoła Podstawowa w Zacharzynie 

2. Nauczyciel prowadzący: Natalia Szuszkiewicz-Sass 

3. Rodzaj zajęć – teoretyczne i ćwiczenia praktyczne 

4. Temat zajęć: „Czy kolory można słyszeć?” Powtórzenie wiedzy o barwach. Praca plastyczna meto-
dą wydrapywanki. 

5. Treści nauczania z podstawy programowej  

2.0-I.3 klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością 
pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura 
barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych 
kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działa-
nia twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające proble-
matykę barwy; 

2.0-I.5 charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, 
plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych 
(kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury); 

2.0-II.2 wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, 
a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); 
rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w ko-
relacji z innymi przedmiotami); 

2.0-III.5 rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych naro-
dów; 

6. Czas trwania zajęć 2*45minut 

7. Cele ogólne lekcji – Rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów w zakresie sztuk plastycz-
nych oraz zachęcenie do samodzielnej ekspresji twórczej.  

8. Cele szczegółowe lekcji: 

- poziom wiedzy – uczeń zna pojęcie synestezji, rozpoznaje wybrane dzieła Wassily’ego Kandin-
sky’ego, zna rodzaje barw 

- poziom zrozumienia – uczeń rozumie z czego wynika podział barw, rozumie na czym polega 
synestezja 

- poziom zastosowania umiejętności – uczeń potrafi zastosować technikę plastyczną w swojej 
pracy 

9. Metody pracy:  

- waloryzacyjne: impresyjne, ekspresyjne; 

- poszukujące: dyskusja; 

10. Formy pracy:  

- indywidualna; 

- zbiorowa; 

11. Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, komputer z dostępem do internetu, e-book, zasoby inter-
netowe, przybory plastyczne (karty do wydrapywanek) 

12. Ramowy przebieg zajęć  
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Część wstępna  

- Powitanie, sprawdzenie obecności 

- Podanie tematu lekcji, wyjaśnienie celu zajęć 

- Rozmowa na temat: Czy kolory można słyszeć? Wyjaśnienie uczniom pojęcia synestezji i zapo-
znanie z postacia Wassily’ego Kandinsky’ego (odczytanie definicji z mutibooka przez ucznia 
oraz komentarz nauczyciela) 
Multibook „Do dzieła” klasa 4, Nowa Era 

Część właściwa  

- Zaproszenie uczniów do zabawy z aplikacją arts&culture. 
https://artsandculture.google.com/experiment/sgF5ivv105ukhA 
Wspólne wyjaśnienie znaczenia angielskiej nazwy witryny. Uruchomienie aplikacji – zabawa 
połączona z powtórzeniem wiedzy o barwach (Które z barw nazywamy podstawowymi, a które 
pochodnymi? Z czego wynika ten podział? Które barwy ze sobą kontrastują? Jakie barwy zawie-
rają w sobie obrazy Kandinsky’ego? 

- Wyjaśnienie na czym polega zadanie plastyczne uczniów. Przedstawienie im metody wydrapy-
wanki oraz tematu (abstrakcyjne formy). Rozdanie kart i narzędzi do pracy. Ustalenie czasu po-
zostałego do końca lekcji – ustawienie go na minutniku online.  
https://zegaronline.pl/minutnik/ 
(Podczas pracy uczniów nauczyciel nadzoruje ich pracę, udzielając wskazówek i pomocy). 

Część podsumowująca  

- Omówienie prac pod kątem wrażeń sensorycznych: jak wpływają na nas kształty i barwy ukaza-
ne w pracach? Czy można przypisać im emocje? Jakie dźwięki przypisalibyście swoim pracom?  

- Zadanie domowe dla uczniów: z nadesłanego przez nauczyciela linku wybrać jedno z dzieł 
Wassily’ego Kandinsky’ego i ułożyć z niego wirtualne puzzle, a następnie przesłać gotową pracę 
nauczycielowi.  
https://artsandculture.google.com/experiment/puzzle-party/EwGBPZlIzv0KRw 

- Zachęcenie uczniów do zwiedzania wirtualnego muzeum twórczości poznanego na zajęciach 
artysty.  
https://artsandculture.google.com/pocketgallery/ewUBnNU2o1osIg 

- Podziękowanie za pracę i wystawienie ocen.  
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Hanna Wojciechowska, nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej, SP im. H. Sienkiewicza 
w Dzierżążnie Wielkim 

Poznaj swoją Małą Ojczyznę z Noteckim Skrzatem.  

Notecki Skrzat to maskotka Gminy Wieleń, 
wprowadzona zarządzeniem Burmistrza Wielenia 
w 2020r. Skrzat nawiązuje do pradawnych legend i 
baśni o borach, lasach, kniejach i puszczy. Wizeru-
nek maskotki jest plonem konkursu plastycznego 
przeprowadzonego w 2018 r. przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.  Skrzat eks-
ponuje barwy Gminy Wieleń: biel, czerwień oraz 
zieleń. Postać Noteckiego Skrzata sprzyja działa-
niom promocyjnym Gminy i Puszczy Noteckiej. 
Buduje również przyjazny klimat do promowania 
edukacji regionalnej najmłodszych, która nawiązu-
je do Dziedzictwa Małej Ojczyzny- Ziemi Wieleń-
skiej.  

Innowacja pedagogiczna pt: „Znajdź Noteckie 
Skrzaty!” wprowadzona została przez nauczycielki 
plastyki, techniki i biologii Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim: 
Hannę Wojciechowską i Renatę Federowicz. Pro-
jekt jest objęty patronatem Stowarzyszenia Rozwo-
ju Turystyki „Bukówka” oraz Urzędu Miasta i 
Gminy Wieleń.  W przyszłości chciałabym, aby 
uczniowie byli dumni z miejsca, w którym żyją. 
Aby potrafili przedstawić ciekawe informacje tury-
ście, który zawita w nasze okolice 

W kolejnym etapie innowacji pedagogicznej 
wybrane uczennice i wybrani uczniowie z klas V-
VI i VIII przygotowują drewniane skrzynki, które 
następnie rozmieścimy w terenie. W każdej z nich 
zostaną ukryte QR kody, przekierowujące na stro-
ny internetowe z zadaniami do wykonania lub in-
formacjami historycznymi, przyrodniczymi, geo-
graficznymi czy legendami, dotyczącymi danego 
miejsca. Każdy, kto odnajdzie skrzynkę, ma rów-
nież zadanie wpisać swoją obecność do dziennicz-
ka logów, imię/nick oraz datę odnalezienia skrytki 
(wykonanego także przez uczniów i uczennice 
naszej szkoły podczas zajęć z techniki) oraz może 
zabrać na pamiątkę Noteckiego Skrzata z modeli-
ny. Skrzynki zostaną zarejestrowane w systemie 
Geocaching Polska.   

Efekt finalny innowacji ma zachęcać do odwie-
dzenia terenów, z których pochodzą uczniowie 
naszej szkoły: Kocień Wielki, Kuźniczka, Dębogó-
ra, Gieczynek, Dzierżążno Małe i Wielkie. Ale 
także chcemy zachęcić i motywować dzieci, i ich 
rodziców do zainteresowania się najbliższym śro-
dowiskiem, wzmacniać poczucie tożsamości kultu-
rowej, regionalnej i etnicznej. 

Wśród uczniów działanie to rozwija kreatyw-
ność, wskazuje, jak praktycznie korzystać z Tech-

nologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) 
oraz ukazuje, że zdobyta wiedza w szkole ma od-
zwierciedlenie w otaczającym ich świecie.  Warto 
pogłębiać wiedzę o świecie nam najbliższym, do-
datkowo rozwijając sprawność manualną uczniów.  

Za nami pierwszy etap innowacji 
(przygotowawczy), w którym uczniowie szkoły 
wykonali figurki z modeliny. W proces lepienia 
byli zaangażowani wszyscy uczniowie, uczestni-
czący w zajęciach plastycznych. Trzykrotnie lepili 
prace według ustalonego wzoru. Wykorzystywali 
cztery kolory modeliny: biały na brodę; czerwony 
na czapkę, ręce i nogi; zielony na korpus w kształ-
cie stożka, kolor różowy na nos. Ważne, aby syl-
wetka Skrzata była przedstawiona w odpowiedniej 
proporcji, w pozycji siedzącej, a nogi i ręce były 
odpowiedniej grubości minimalizującej ukruszenie 
się.  W ramach tego etapu została przeprowadzona 
lekcja otwarta „Poznaj swoją Małą Ojczyznę z 
Noteckim Skrzatem”, aby zachęcić i motywować 
dzieci do zainteresowania się najbliższym środowi-
skiem, wzmacniać poczucie tożsamości kulturo-
wej, regionalnej i etnicznej. Scenariusz został zrea-
lizowany także w klasach IV-VIII podczas lekcji 
plastyki i podczas prowadzonych zastępstw przez 
nauczyciela plastyki w tych klasach. 

 Przygotowania do lekcji wymagały zgroma-
dzenia bloków modeliny w odpowiednich kolo-
rach, blach wyłożonych papierem do pieczenia, 
podkładek zabezpieczających stoły przed zabru-
dzeniem, nożyczek pomagających w modelowaniu 
brody skrzata, chusteczek oczyszczających dłonie.   

Następnie nauczycielka plastyki wypiekała 
prace w piekarniku, na blaszce wyłożonej papie-
rem do pieczenia, używając programu górna i dol-
na grzałka, w temperaturze 140oC około 30 minut 
liczonych od nagrzania się urządzenia. Dwie z 
wykonanych figurek uczniowie pozostawili w 
szkole, ponieważ będą wykorzystane w skrzynkach 
w systemie Geocachingu, trzecią natomiast nau-
czyciel po wypieczeniu, przekazywał artyście na 
pamiątkę udziału w innowacji.  Figurki z modeliny 
zostały wykonane z właściwą starannością. Należa-
łoby zadbać o lepszą synchronizację czasową, gdyż 
bloki z modeliny należy podzielić na mniejsze 
części i dokładnie wyrobić. Niektórzy uczniowie 
trudzili się z tym, gdyż ich sprawność manualna 
jest niska.  

Efekty wytworów bardzo cieszyły dorosłych i 
dzieci. Okazało się, że każdy potrafi ulepić swoją 
wersję Noteckiego Skrzata. Podstawa to stożek, 
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trójkątna - ostro zakończona czapka i zmierzwiona 
nożyczkami broda.  Każda praca oddawała indywi-
dualny charakter artysty. Uczniowie przy okazji 
pogłębiali swoją wiedzę poznając „Legendę o No-
teckim Skrzacie” - wędrówka pierwsza w wersji 
elektronicznej i papierowej, autorstwa pani Krysty-
ny Heppner sekretarz gminy Wieleń. Być może 
należałoby wydłużyć czas pracy lub połączyć 

uczniów w dwuosobowe zespoły wykonujące jedną 
figurkę. Z pewnością proces rozgniatania modeliny 
mógłby trwać już podczas zapoznawania uczniów 
z legendą opisaną w części wstępnej scenariusza.  

 www.wielen.pl  - PROMOCJA : MIEJSCA I 
ZABYTKI,CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE   

legenda_o_skrzacie-compressed.pdf (wielen.pl)  

https://wielen.pl/files/file/Symbolika/legenda_o_skrzacie-compressed.pdf?msclkid=61b12e9bc27a11ec8d022e8a2fce0858
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1. 11.04.2022r., klasa VI, SP im. H. Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim, Hanna Wojciechowska 

2. Plastyka 

3. Temat: Poznaj swoją Małą Ojczyznę z Noteckim Skrzatem. 

4. Temat zawiera następujące treści z podstawy programowej:  

Scenariusz zajęć z plastyki w klasie 6 SP 

II Indywidualna i zespołowa ekspresja twórcza, doskonalenie umiejętności plastycznych. 

 Uczeń:  

4) W pracach plastycznych interpretuje obserwowane rzeczy i zjawiska 

5) Stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, ele-
menty obrazowania cyfrowego...). 

III Wiedza o kulturze plastycznej, o narodowym i ogólnoludzkim dziedzictwie kulturowym. 

Uczeń: 

1) Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury 
(historycznej i współczesnej),  

2) Zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie “Małej Ojczyzny”. 

5. Czas trwania: 45 minut 

6. Cele ogólne lekcji: poznanie “Legendy o Noteckim Skrzacie”, rozwijanie umiejętności korzystania 
z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, rozwija-
nie zainteresowań plastycznych poprzez tworzenie przestrzennych kompozycji z modeliny, rozwi-
janie umiejętności współdziałania w grupie. 

7. Cele szczegółowe lekcji: uczeń wie jak wygląda maskotka skrzata, dotyka i ogląda model oraz 
wskazuje na charakterystyczne cechy, uczeń rozumie pojęcia pojawiające się w legendzie: Bulwary 
Noteckie, Puszcza Notecka, Nowe Miasto, uczeń kształci sprawność manualną, uczeń odczuwa 
przyjemność dotykania tworzywa.  

8. Metody pracy:  

- podające: pogadanka; 

- waloryzacyjne: impresyjna (pokaz); 

- praktyczne: wykonywanie modeli; 

9. Formy pracy:  

- Indywidualna; 

10. Środki dydaktyczne: bloki modeliny w czterech kolorach: czerwonym, białym, zielonym, różo-
wym, podkładki chroniące blaty stołów, nożyczki ułatwiające modelowanie brody. Wersja elektro-
niczna i papierowa legendy.  

11. Ramowy przebieg zajęć: 

- Część wstępna (10 minut): Przedstawienie historii Noteckiego Skrzata opisanej w książce pt: 
“Legenda o Noteckim Skrzacie, wędrówka pierwsza” napisanej przez panią Krystynę Heppner, 



 
 

Str. 48 

B IU LE TY N PI LS KIE J OŚ WI ATY  

sekretarz gminy Wieleń. Prezentacja legendy w wersji elektronicznej legenda_o_skrzacie-
compressed.pdf (wielen.pl) Skrzat, który od wieków, jak podają baśnie i legendy, mieszka w 
starych borach, lasach, kniejach pochodzi z Puszczy Noteckiej i pewnie niejedno już słyszał o 
Wieleńskiej Ziemi. Ciągłe poznawanie naszej Małej Ojczyzny może być interesujące dla każde-
go. To również poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Co nam daje to, że mieszkamy w Dolinie 
Noteci? Dlaczego i kiedy powstało Nowe Miasto? Czy są ważne Bulwary Nadnoteckie? O czym 
powinniśmy wiedzieć i pamiętać, żyjąc obok siebie w naszej gminie? Teraz jesteśmy wszyscy 
świadkami znaczących zmian. Bulwary Nadnoteckie będą trasą pieszo-rowerową na długości 
ponad pięciuset metrów wzdłuż rzeki Noteć. W ich obrębie powstaną dwa umocnione nabrzeża z 
możliwością cumowania statków.  

- Część właściwa (25 minut): Zaprezentowanie wzoru i wyjaśnienie sposobu wykonania skrzata 
przez nauczyciela. Podstawa figurki to stożek, trójkątna - ostro zakończona czapka i zmierzwio-
na nożyczkami broda. Wykonanie przez uczniów figurek z modeliny. Odkładanie skończonych 
figurek na wyłożonej papierem blaszce do pieczenia.  

- Część podsumowująca (10 minut): Nauczyciel informuje, że ulepione prace zostaną wypalone w 
piekarniku, zostaną polakierowane i umieszczone w Geoskrytkach. Wspólne sprzątanie sali, od-
kładanie rzeczy na miejsce.  Prezentacja powstałych wytworów w klasowej galerii. Docenienie 
pomysłów i zwrócenie uwagi, że każdy uczeń wykonywał skrzata według ustalonego wzoru, a 
powstały różne dzieła. Jedne grubsze, drugie większe. Każda figurka oddaje indywidualny cha-
rakter artysty. 

Następnie, już po lekcji należy prace wypiec w piekarniku, używając programu górna i dolna grzał-
ka, w temperaturze 140oC około 30 minut liczonych od nagrzania się urządzenia. Dwie z wykonanych 
figurek uczniowie pozostawili w szkole, ponieważ będą wykorzystane w skrzynkach przygotowanych 
do gry Geocaching Polska, trzecią natomiast nauczyciel po wypieczeniu, będzie przekazywał artyście na 
pamiątkę udziału w innowacji Znajdź Noteckie Skrzaty! Niektórzy uczniowie podczas lekcji stworzyli 
jedną figurkę, inni dwie. Zależne było to od umiejętności manualnych i zaangażowania uczniów. Dla 
potrzeb innowacji zaplanowano trzy takie lekcje w odstępie 3-4 miesięcznym z każdą klasą IV -VII.  
Efekty wytworów bardzo cieszyły dorosłych i dzieci. Okazało się, że każdy potrafi ulepić Noteckiego 
Skrzata.   

Beata Walczak, Pomidor, akwarela, 2022 
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Dobre Praktyki 

Marta Łożyńska, Pedagog, SP nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile 

Jak skutecznie motywować ucznia? 

W swoim artykule chciałabym poruszyć temat motywacji uczniów do nauki. Według definicji poda-
nej przez J. Brophy – „motywacja to ogół czynników, które mają na celu pobudzenie do działania, któ-
rym tłumaczy się wywołanie zachowania, jego ukierunkowanie i trwanie – zwłaszcza zachowania nasta-
wionego na cel.”1 W kontekście nauki szkolnej pojęcie motywacji ucznia stosowane jest do wyjaśnienia 
w jakim stopniu uczniowie poświęcają uwagę i wysiłek na rozmaite przedsięwzięcia pożądane przez ich 
nauczycieli. Powinny to być cele i strategie motywowania, które mają zachęcić ich do angażowania się 
w pracę na lekcji  z zamiarem przyswojenia tej wiedzy lub umiejętności.  

Trudno motywować uczniów mówiąc im, że uczą się dlatego, że jest to w podstawie programowej. 
Pomimo, że dokument ten jest najważniejszy, to nie jest argumentem do lepszych wyników i wyższej 
motywacji. Pozostaje też pytanie, czy uda się nauczyć „wszystkich wszystkiego”? Uwzględniając różni-
ce indywidualne między poszczególnymi uczniami, różnice zdolności, inteligencji, stylów uczenia się, 
pojemności pamięci, różnice doświadczeń, motywacji  i pilności. Jest to niełatwe do realizacji. Co, więc 
można zrobić, żeby zainteresować ucznia wykładanym przedmiotem? Dzieci chętniej się uczą, jeśli wi-
dzą sensowność tego, czego mają się uczyć. A ten sens musi pokazać nauczyciel, który przez swój za-
pał, kreatywność będzie stwarzał środowisko sprzyjające motywowaniu uczniów do nauki. Czytamy za 
Brothy „ciepli  i troskliwi nauczyciele mają większe szanse, by skutecznie motywować uczniów, niż 
nauczyciele obojętni lub niechętni”2.  

Nauczyciel, który chce efektywnie oddziaływać na uczniów i rozwijać ich potencjał powinien być w 
relacji z każdym z nich. Bycie w dobrej relacji jest fundamentem prawidłowego rozwoju dziecka i budo-
wania jego zasobów psychicznych, pozwala dziecku rozkwitnąć. Gdy uczeń czuje się wyobcowany, 
szybko traci motywację do nauki i rozwoju. Aby się uczyć  musi czuć się na tyle bezpiecznie, aby móc 
popełnić błędy, zadawać pytania. Dlatego nauczyciel powinien stosować strategie zmniejszające lęk 
przed porażką i równocześnie pomagające wytrwale dążyć do celu, by dodawać dziecku skrzydeł. Po-
chwały kierowane do dzieci pomogą mu lepiej radzić sobie z trudnościami, sterować własną motywacją 
i rozwojem. Pochwały zawsze powinny podkreślać proces, a nie skupiać się na osobie i jej zdolnościach. 
We wspierających komunikatach zwrotnych należy kłaść nacisk na: wysiłek, który dziecko włożyło w 
pracę, wytrwałość, zastosowaną strategię, zaangażowanie, uzyskaną poprawę i postawę. Zadanie, które 
można tu zaproponować to Prywatny efekt Pigmaliona, który polega na tym, iż wypowiadamy do swo-
ich słabszych uczniów, kilka pozytywnych komentarzy. Powtarzaj im, że wierzysz w ich możliwości, 
doceniaj ich wysiłki, chwal je, zauważaj, wzmacniaj. Taka zmiana nie zadziała od razu, ale po kilku 
pozytywnych informacjach uczniowie najczęściej powoli zmieniają zachowanie. Zdarza się, ze nauczy-
ciele mają niekiedy problemy z formułowaniem pochwał. Z reguły nie widzą potrzeby chwalenia cze-
goś, co nie jest idealne. Jeśli jednak mamy uczniów motywować, to trzeba wzmacniać każdą zmianę i 
postęp oraz poprawnie formułować pochwały, by były one skuteczne. Należy unikać pochwał oceniają-
cych typu: „Widzę, że w końcu podjąłeś pracę”, „Widzisz jak chcesz to się postarasz” . Podobnie jest z 
pochwałami: „Bardzo ładny, fajny, super” w odniesieniu do wytworu dziecka. Dobra pochwała składa 
się z dwóch części: 

1. Dorosły opisuje z uznaniem, co widzi lub czuje. 

2. Dziecko – po wysłuchaniu opisu – potrafi pochwalić się samo4.  

Pochwała opisowa nie odwołuje się do cech charakteru dziecka, lecz do jego starań i osiągnięć. Za-
chęca je by powtarzało zachowanie, które zostało docenione. Daje odwagę, świadomość, co właściwie 
umie i to buduje pewność siebie i szacunek do samego siebie.  

Z kolei motywacja uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi, odpowiada behawioralnej teorii 

1J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 17. 
2jw. s. 13.  
3http://img.nowaera.pl/dokumenty/pracuje_z_klasa/Dobre_slowa_daja_dobre_owoce.pdf  
4A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina Sp. z o. 
o. 1992, s.246,  
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wzmocnień. Znajomość tych metod motywacji stała się popularna dzięki pracy B. F. Skinnera nad wa-
runkowaniem sprawczym5. Behawioryści wskazują wzmocnienia jako mechanizm wywołujący pewne 
zachowanie. Motywowanie za pomocą „ kija czy marchewki” jest skuteczne gdy dla dziecka wzmocnie-
nie ma wartość, jest przekonane, że po wykonaniu zadania je otrzyma i  że jest na tyle cenne, że warte 
jest poświęconego czasu. Nagradzanie może być formą docenienia lub techniką sprawowania kontroli. 
Kontrola może powodować podporządkowanie się, ale sama aktywność straci na wartości a uwaga zo-
stanie skierowana na nagrodę zamiast na pracę. Z kolei nagroda jako docenianie opiera się na sponta-
niczności, jest odpowiedzią na wykonaną pracę. Wprowadzanie systemu nagród w postaci np. „ nakle-
jek” jest próbą uśredniania wszystkich dzieci według pewnego szablonu. Tylko dla niektórych „bycie 
grzecznym” i siedzenie na lekcji spokojnie przez 15 minut nie stanowi żadnego problemu, a dla drugie-
go będzie to zadanie bardzo trudne. Pierwsze dostanie nagrodę za „nic” a drugie nie – a być może to ono 
włożyło więcej wysiłku w realizację tego celu. Trzeba o tym pamiętać, że stałe motywowanie przy uży-
ciu materialnych nagród, ma też swoją ciemną stronę. Dlatego od nas nauczycieli zależy w dużej mierze 
czy będziemy sięgali jedynie po narzędzia motywacji zewnętrznej, czy będziemy motywowali dziecko 
wewnętrznie wpływając na jego postawę, nastawienie i zachowanie. W przypadku uczniów motywacja 
wewnętrzna wspiera zaspakajanie potrzeb kompetencji, autonomii i włączenia do społeczności. Dzieci 
chętniej angażują się w zajęcia, które same wybrały, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Nie nale-
ży narzucać im jedynych słusznych rozwiązać, dać im prawo wyboru i prawo do popełniania błędów. 
Szukać z nimi rozwiązań, uświadamiać w nabywaniu kompetencji.   

Podczas pracy z uczniami, którzy wykazują trudności w motywowaniu do nauki, korzystne jest 
wprowadzenie porannej rutyny: mogą to być czytanie, planowanie, wykonywanie ćwiczeń fizycznych 
itd. Wszystko co może determinować pozostałą część dnia. Nie bez znaczenia jest również otoczenie, w 
którym przyjdzie się uczyć dzieciom. Powinno to być miejsce, w którym będzie się czuło komfortowo. 
Bałagan, hałas nie pozwala pozostać skupionym i zmotywowanym. Na biurku powinna pozostać woda i 
materiały do nauki.  Kolejnym ważnym elementem, o który powinno się zadbać, aby uzyskać zamierzo-
ny cel, jest możliwość dzielenia się wiedzą z innymi, warto wtedy znaleźć partnera, z którym uczeń bę-
dzie na bieżąco dzielił się informacjami, spostrzeżeniami, przemyśleniami. Można w tej sytuacji skorzy-
stać z komunikatorów internetowych.  

Najważniejsza jest jednak szukanie odpowiedzi na pytanie po co i dlaczego się uczę. Mając to na 
uwadze warto stworzyć listę korzyści płynących z nauki. Ważne jest również wzmocnienie poczucia 
sprawstwa, że można nadawać bieg sprawom i zdarzeniom, a nie być bezradnym. Dzięki sprawstwu 
jesteśmy aktywni, a nie bierni, przejmujemy inicjatywę                     i kierujemy swoim życiem, a nie 
płyniemy z prądem. Warto w tej sytuacji stworzyć plan działania, który zaczniemy od pytania: Jaki 
mógłby być mój następny krok, jeśli taki istnieje? Odpowiedzią często są jasno sformułowane cele i 
sposoby ich osiągania. 

Na plan działania składają się odpowiedzi na cztery pytania: 

1. Co? Co konkretnie będę robić? 

Powinny to być zachowania łatwe do zaobserwowania, np. codziennie będę uczyć się 15 minut słó-
wek z j. angielskiego. 

2. Kiedy? 

Wyznaczanie terminów i czasu trwania są istotne,  np. materiał będę powtarzaćw środy, piątki i nie-
dzielę między 16:30 – 17:30. Terminy nie powinny być odległe. 

3. Jak? 

Ustalenie co będzie przypominać o zadaniu, w jakich okolicznościach, np. rano podczas picia herba-
ty, powtórzę wzory z matematyki. 

4. Dlaczego robisz to, co robisz? 

Tu trzeba wpisać trzy odpowiedzi, dlaczego te skutki są ważne, np. Chcę powtarzać wiedzę z histo-
rii, bo przydaje mi się w dyskusjach z ojcem. 

Ważne są skutki pozytywne, a nie negatywne6.  

W marcu 2022 roku wykorzystałam tą metodę podczas zajęć profilaktycznych z uczniami klasy pią-
tej szkoły podstawowej. Cele, które wyznaczyli uczniowie głównie dotyczyły uzyskania pozytywnej, 

5B. F. Skinner, Zachowanie organizmów, tłum. Krystyna Dudziak, PWN, Warszawa 1995, s. 28  
6E. Zubrzycka „Egzaminy bez spiny Wiesz wiecej i potrafisz więcej niż ci się wydaje”, GWP 2018.  
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najlepiej bardzo dobrej oceny, z najbliższego sprawdzianu, część chciała zwiększyć swoje umiejętności 
sportowe. Dwa tygodnie po przeprowadzonych zadaniach dokonałam ewaluacji. Uczniowie, którzy za-
łożyli otrzymanie poprawnej oceny ze sprawdzianu, realnie tego dokonali, można było to łatwo zweryfi-
kować, sprawdzając oceny na e – dzienniku. Pozostałe osoby relacjonowały efektywność metody w 
formie ustnej. Ważne jak się okazało było sporządzenie planu działania w formie pisemnej i podpisanie 
go imieniem i nazwiskiem w formie swoistego kontraktu osobistego zawartego z samym sobą. 

Kolejną metodą, którą można zaproponować uczniom, by zwiększać ich  moc sprawczą a przy okazji 
budować świadomość emocjonalną  jest Strategia Walta Disneya. Metoda ta może być wykorzystywana 
na wielu polach: w terapii, szkole, podczas zajęć edukacyjnych, do planowania realizacji celów, projek-
tów, przedsięwzięć oraz do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Jest do zastosowania zarówno indy-
widualnego, jak i grupowego. Metoda ta pozwala spojrzeć na zagadnienie z trzech perspektyw. Są to 
trzy główne role do odegrania: Marzyciel, Realista i Krytyk. Trzeba zadbać, aby każdej postaci towarzy-
szyły właściwe emocje. Można to zrobić za pomocą tzw. kotwiczenia.  

Kotwiczenie każdego ze stanów odbywa się osobno. U osoby wcielającej się w rolę Marzyciela, 
trzeba wywołać bardzo sugestywnie, pozycją ciała, odniesieniem się do pozytywnych doświadczeń, 
entuzjazm, pasję i marzenia. Wchodząc w tą rolę należy powstać i przyjąć postawę wyprostowaną, 
otwartą, głowę odchylić do tyłu, wzrok unieść do gry. Trzeba puścić wodze fantazji według zasady „ 
najważniejsze to bujać w obłokach”. Odpowiedzieć na pytania „ czego chcę”, „ jakie korzyści odniosę”. 

Kotwiczenie stanu Realisty przeprowadzamy przez wyraźne wspomnienie sytuacji, w której zacho-
waliśmy chłód, dystans i racjonalność. Wchodząc w rolę Realisty, należy usiąść na krześle z wyprosto-
wanymi plecami, patrząc przed siebie. W tej pozycji należy odpowiedzieć sobie na pytania „jak to zro-
bię”, „ jakie zasoby posiadam”, „czy jest to możliwe do wykonania”. Realista to zimna kalkulacja i 
trzeźwy umysł. 

Natomiast u Krytyka, wchodzimy w rolę pesymisty, przywołujemy najczarniejsze wizje, znajdujemy 
zagrożenia i pułapki. Wchodząc w tą rolę najlepiej usiąść na ziemi ze zgarbionymi plecami, opuszczoną 
głową. W tym miejscu odpowiadamy sobie na pytania „co się nie uda”, „co może mnie zaskoczyć”, 
„jakie pułapki na mnie czyhają.” Pozycja Krytyka to miejsce na najczarniejsze wizje, malkontenctwo, i 
czepianie się „o wszystko” w analizowanym planie.  

Należy kilkakrotnie przejść wszystkie etapy w cyklu Marzyciel – Realista – Krytyk, kończąc znów 
na Marzycielu. Kotwiczenie jest niezwykle istotne, jeżeli metoda Disneya ma przynieść zamierzony 
efekt, uczestnicy muszą utożsamiać się z wybranymi rolami  i całkowicie przyjąć perspektywę odgrywa-
nej postaci. Po zastosowaniu strategii Disneya trzeba spisać argumenty    i końcową wizję swojego celu. 
Należy opisać ją w formie twierdzącej i czasie teraźniejszym. Jeśli przeprowadzamy ucznia przez strate-
gię Disneya, najważniejsze jest aby pilnować, żeby uczeń, nie mieszał ról. Metoda ta daje spojrzenie na 
zagadnienie z wielu perspektyw i pewnego dystansu, pozwala znaleźć kreatywne rozwiązania, zbudo-
wać pełen obraz przedsięwzięcia zdefiniowanego jako: wizja, zasoby i zagrożenia. Metoda ta dodaje 
skrzydeł realistom, dodaje wiary w powodzenie projektu nadmiernym krytykom i pozwala na realizację 
marzeń marzycielom7.  

Gdy tylko poznałam tą metodę od razu chciałam ją wykorzystać w pracy z uczniami w klasie. Udało 
mi się ją zastosować podczas zajęć profilaktycznych w którym poruszyliśmy zasadność korzystania z 
pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w chwilach stresu, z jakim mierzyliśmy się podczas pande-
mii. Metoda okazała się ciekawą formą i alternatywą dla „burzy mózgów”, którą wcześniej realizowa-
łam. Uczniowie podzieleni na trzy grupy, zaczęli po kolei wcielać się w rolę Marzyciela, Realisty i Kry-
tyka. Na początku, niektórym trudniej było wejść w rolę, ale z czasem się ośmielali. W roli Marzyciela 
stworzono kilka pomysłów: Centrum pomocy z dostępem do licznych psychologów, psychiatrów w 
szkole otwarte 24 godziny na dobę, Kampanie psychologiczne, telefon zaufania itp. W roli Realisty sta-
rali znaleźć i osadzić pomysł w realiach szkoły np. Promocja działań psychologicznych, Uczniowski 
Bank wymiany sposobów radzenia sobie ze stresem itd. Z kolei rola Krytyka ograniczyła się do narzeka-
nia na ofertę pomocową, brak możliwości zapewnienia wszystkim uczniom pomocy. Było to interesują-
ce doświadczenie, dzięki któremu sami uczniowie mogli zmierzyć się i jednocześnie obalić pewne ste-
reotypy. Po przeprowadzonych zajęciach  doszli do wniosku, że warto a nawet trzeba korzystać z pomo-
cy specjalistów, część , zwłaszcza te osoby, które sceptycznie podeszły do tematu korzystania z tego 

7„Metoda Walta Disneya – trzy różne spojrzenia na jedną kwestię” w:  gamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/metoda – walta-
disneya/ jakie wydawnictwo  
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rodzaju formy pomocy, udały się do szkolnego psychologa, lub jak później mówiły namówiły osoby z 
bliskiego otoczenia, do skorzystania z takiej rozmowy. Niektóre pomysły były tak ciekawe, że znalazły 
zastosowanie w praktyce.  

Zgodnie z teorią celów, jesteśmy jednostkami pro aktywnymi, kiedy sami decydujemy, że coś chce-
my zrobić, mamy jasno określony cel działania. Keller J. proponuje by pobudzać ciekawość ucznia, od-
nosić się do tego, czy uczeń odbiera nauczanie jako powiązane ze swoimi osobistymi potrzebami lub 
zamiarami.  Sprawdzać jak uczeń ocenia prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu dzięki osobistej kon-
troli oraz czy osiągnął satysfakcję i przede wszystkim pamiętać że zamiast sztucznych nagród warto 
chwalić a zamiast grozić lepiej dostarczać merytorycznej informacji zwrotnej8 Uczniowie mają skłon-
ność do wybierania określonego rodzaju celów w sytuacji zadaniowej. Dlatego nauczyciel musi tak or-
ganizować pracę, by uczniowie koncentrowali się na celach dydaktycznych, a nie unikowych lub popi-
sowych. Jeżeli nauczyciel chce być skuteczny to powinien stawiać sobie ambitne cele, ale osiągalne, 
kierować emocjami, wybierać i poprawiać strategie po to by jak najlepiej prowadzić swoich podopiecz-
nych. Od nauczycieli zależy, jak funkcjonuje młody człowiek, jakie mu stworzymy warunki. Czy bę-
dziemy sięgali jedynie po narzędzia motywacji zewnętrznej, czy będziemy motywowali dziecko we-
wnętrznie wpływając na jego postawę, nastawienie i zachowanie. Dziecko wewnątrzsterowne działając 
zaspokaja potrzeby własne, a nie innych. Gdy uzna, że zadanie jest ciekawe, potrafi się w nie trwale 
zaangażować i nie potrzebuje do tego bodźców z zewnątrz: ani obietnicy nagrody, ani groźby kary.  

Zagadnienie motywacji jest skomplikowane i obszerne, wymaga od nauczyciela, aby stał się otwarty 
dla uczniów i uczynił swoje lekcje atrakcyjnymi. Dobre motywowanie powinno opierać się na współpra-
cy, szacunku i kompetencji uczniów. Zadaniem osoby motywującej powinno być wzmacnianie chęci do 
nauki, tak aby potrafili zapanować nad oznakami zmęczenia, znużenia oraz pokonywać trudności. Umie-
jętność kontynuowania rozpoczętej pracy i kończenia tego co zaczęli pozwoli im w przyszłości przejąć 
kontrolę nad własnym życiem. W dorosłym życiu będzie im łatwiej samodzielnie podejmować decyzję i 
mierzyć się z ich konsekwencjami, mieć swoje  zdanie   i wierzyć we własne umiejętności.  
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Niezwykle ważną umiejętnością podczas nauki języka obcego jest umiejętność czytania ze zrozu-
mieniem. Zastanawiałam się jak w efektywny i ciekawy sposób zadbać o rozwój tej umiejętności  oraz 
jak zachęcić uczniów do czytania w języku obcym.  

W swojej pracy z uczniami postanowiłam wykorzystać czasopismo anglojęzyczne “English Matters” 
wydawnictwa Colorful Media oraz „Odkrywca” wydawnictwa National Geographic. W każdym z maga-
zynów uczniowie mogą znaleźć wiele ciekawych artykułów dotyczących świata przyrody i sportu, geo-
grafii czy kultury i tradycji najróżniejszych krajów, nie tylko anglojęzycznych. Obydwa czasopisma 
charakteryzują ułatwienia w postaci słowniczków do każdego artykułu, dodatkowo uczniowie mogą 
odsłuchać dzięki wykorzystaniu kodów QR wybrane artykuły z „English Matters”, co dodatkowo wpły-
wa na rozwój umiejętności słuchania ze zrozumieniem.  

Uczniowie wybierają dowolny artykuł, czytają go w domu lub podczas świetlicy. Wyszukują nowe 
słownictwo z którego tworzą krzyżówkę lub rebus nawiązujący do tematyki artykułu, a następnie przy-
chodzą podzielić się ze mną informacjami z przeczytanego tekstu. Dużym atutem jest możliwość wybo-
ru przez uczniów tematyki artykułu, zwykle wybierają taki, który związany jest z ich zainteresowaniami 
co pozytywnie wpływa na chęć wykonania zadania. 

Patrycja Marczykowska, nauczycielka języka angielskiego, SP im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku 

Czytanie anglojęzycznych artykułów 

Mój sposób na słówka 

Nieodzownym elementem nauki każdego języka obcego jest poznawanie nowych słówek. Trady-
cyjne metody nauki takie jak fiszki, nauka na pamięć czy zapisywanie wyrazów są niestety są dla wielu 
uczniów nużące jak i bardzo często krótkotrwałe. 

Rozpoczynając pracę w szkole miałam świadomość, że tradycyjne wkuwanie słówek na pamięć jest 
mało efektywną metodą. Słówka powtarzane do znudzenia bez żadnych skojarzeń i powiązań między 
sobą szybko rozmyją się gdzieś w pamięci. W ten sposób mogą również stworzyć się blokady w kon-
struowaniu zdań z ich użyciem, bo nie będziemy w stanie szybko umieścić ich w odpowiednim kontek-
ście i „znaleźć”, gdy okażą się potrzebne w akurat prowadzonej rozmowie. 

Poszukując pomocy, która byłaby atrakcyjna dla uczniów a jednocześnie skutecznie pomagała mi 
wzbogacać słownictwo i je utrwalać natrafiłam na  stronę www.instaling.pl. Jest ona darmowa, a dzięki 
intuicyjnemu interfejsowi nie sprawia trudności w obsłudze. 

Uczniowie logują się na stronę każdego dnia i wykonują quiz, w którym dopasowują słówka bądź 
frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, 
przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut, 
dzięki czemu unika się monotonii i znużenia dziecka, a poprzez codzienne powtarzanie uczniowie nie 
tracą raz zdobytej wiedzy. Dużym atutem tego przedsięwzięcia jest fakt, iż uczeń sam wybiera sobie 
czas wykonania sesji. Korzyści z wykorzystania strony są obopólne uczeń: nie wkuwa na pamięć, a 
nauczyciel poprzez panel nauczyciela ma wgląd w ilość i jakość wykonanych sesji. Już po kilku tygo-
dniach widoczny był wzrost znajomości słownictwa nawet u uczniów z trudnościami w nauce, sami 
zauważają, że łatwiej zapamiętują słownictwo nie poświęcając na nie tyle czasu, ile ucząc się w trady-
cyjny sposób.  



Obowiązkowa lektura na wakacje dla każdego nauczyciela! 

Szanowni Państwo, czasem zapominamy dlaczego zostaliśmy nauczycielem, 

a w maju i czerwcu, to w szczególności. Jesteśmy zmęczeni tak jak nasi uczniowie 

i tracimy naszą energię oraz zapał. Wówczas zastanawiamy się, co nas pokusiło, by 

zostać nauczycielem. 

Książka, którą polecam: ”Nauczyciel z Polski” J. Szulski opowiada o pracy nau-

czyciela, który na początku swojej drogi uważał, że „zawód nauczyciela jest naj-

gorszym, najmniej kreatywnym zawodem świata” . Po przeczytaniu 225 stron do-

wiadujemy się jednak, że „ Być nauczycielem, to znaczy wykonywać jeden z naj-

piękniejszych zawodów na świecie. Pełen wolności na nowe pomysły.” Jeśli chce-

cie wiedzieć dlaczego, polecam przeczytanie tej książki. Lektura jest pełna humo-

ru, dystansu do pracy nauczyciela, uczniów i systemu. Porusza ważne kwestie, 

mówi o relacjach, czasem troszkę wulgarnie. Ale tak wygląda nasza praca. Pole-

cam! 

Małgorzata Wucens, doradca metodyczny z matematyki, CDN w Pile 

Jarek Szulski: „Nauczyciel z Polski”,  JS & CO Dom Wydawniczy, 2021 
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