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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – artystyczna

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć:

Bezpieczna zima.

4. Czas trwania zajęć

60 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z podstawą programową. Zimowa aura zachęca uczniów do zabaw zimowych. Temat ma 
na celu zwrócenie bacznej uwagi na ich bezpieczeństwo podczas zimowej aktywności.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie narzędzi TIK zwiększy zaangażowanie uczniów w czasie lekcji. Pozwali uczniom na 
aktywny udział w zajęciach i je uatrakcyjni. Taka lekcja przybliży uczniom omawiany temat, wzbogaci 
zasób posiadanych umiejętności, usystematyzuje wiedzę, na dłużej zapadnie uczniom w pamięci.

7. Cel ogólny zajęć

Rozwijanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy podczas zabaw 
zimowych.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń/uczennica wymienia zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
2. Uczeń/uczennica dokonuje właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji.
3. Uczeń/uczennica wypowiada się na temat.
4. Uczeń/uczennica zgodnie współpracuje w grupie.

9. Metody i formy pracy

1.Metody pracy:
- aktywizujace wspierane TIK: ćwiczenia
interaktywne, zajęcia z tablicą interaktywną, e-puzzle
- oparte na słowie - rozmowa kierowana, dyskusja, objaśnienia, sesja pytań i odpowiedzi,
- oparte na obserwacji - oglądowa: pokaz filmu edukacyjnego,
- oparte na działalności praktycznej - ekspresja ruchowa.
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2. Formy pracy:
- grupowa-jednolita,
- indywidualna - jednolita,
- w parach - jednolita.

10. Środki dydaktyczne

1. Zimowe zabawy na śniegu Puzzlefactory.pl
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188312-zimowe-zabawy/5x4

2.  EduKredka - Bezpieczne zabawy. Filmik edukacyjny dla dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0

3. Piosenka pt. Zima zła (bobibobi karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=hRh9ly-_C_Q

4. Bezpiecznie zimą. Temat 84. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
https://zpe.gov.pl/a/temat-84-bezpiecznie-zima/D1EtE5WyR

5. Zimowe Zabawy. Ćwiczenie interaktywne -Learning Apps
https://learningapps.org/1993615

6. Bezpieczna zima. Ankieta.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLO4DtMJyehWuN5-
9QI2TjxHkUMO0AwzU40BgBt0Tsokyjw/viewform?usp=sf_link

11. Wymagania w zakresie technologii

1. Laptop dla każdego ucznia z dostępem do Internetu - 15 sztuk .
2. Komputer dla nauczyciela
3. Rzutnik.
4. Tablica multimedialna.
5. Zasoby internetowe.
6. Słuchawki dla każdego ucznia - 15 sztuk.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Sprawdzenie obecności.
2. Nauczyciel zapoznaje uczniów/uczennice z celami zajęć.

Aktywność nr 1

Temat:

Zimowe zabawy

Czas trwania
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https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188312-zimowe-zabawy/5x4
https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0
https://www.youtube.com/watch?v=hRh9ly-_C_Q
https://zpe.gov.pl/a/temat-84-bezpiecznie-zima/D1EtE5WyR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLO4DtMJyehWuN5-9QI2TjxHkUMO0AwzU40BgBt0Tsokyjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLO4DtMJyehWuN5-9QI2TjxHkUMO0AwzU40BgBt0Tsokyjw/viewform?usp=sf_link
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Opis aktywności

1. Nauczyciel udostępnia uczniom /uczennicom link do ułożenia e-puzzli pt. Zimowe zabawy. 
2. Dzieci indywidualnie układają e-puzzle z wykorzystaniem laptopa. 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188312-zimowe-zabawy/5x4

3. W nawiązaniu do ułożonego obrazka nauczyciel zadaje dzieciom pytania: 
Jaką obecnie mamy porę roku?, 
Kiedy zaczyna się kalendarzowa zima?, 
Jaką  pogodą charakteryzuje się zima?
Jak ubieramy się zimą?
Jakie znamy zabawy zimowe?. 
4. Po wykonaniu zadania uczniowie/uczennice odgadują temat dzisiejszych zajęć.

Aktywność nr 2

Temat

Bezpieczne zabawy na śniegu.

Czas trwania

15

Opis aktywności

1. Uczniowie/uczennice oglądają film edukacyjny pt. Zabawy zimowe. 
https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0

2. Dzieci odopwiadają na pytania, które wzbudzą w nich refleksję na przyszłość oraz pomogą wyciagnąć 
wnioski: 
Jakie zabawy zimowe były przedstawione w filmie?,
Gdzie możemy jeździć na łyżwach?, 
Czy z górki na sankach możemy zjeżdżać blisko ulicy?, 
O czym należy pamiętać wybierając się na narty?

Aktywność nr 3

Temat

Praca z tekstem.

Czas trwania

15

Opis aktywności

1. Uczniowie/uczennice układają w parach zasady bezpiecznych zabaw zimowych, a następnie tworzą 
wspólną, klasową "tablicę infomacyjną" tj, nauczycielka zapisuje na dużym kartonie podane przez 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/188312-zimowe-zabawy/5x4
https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0
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uczniów zasady. 
2. Dzieci  dorysowują ozdobne elementy graficzne, następnie przepisują zasady do zeszytu.
3. Nauczyciel udostępnia uczniom/uczennicom link  do strony ZPE. 
3. Dzieci zakładają słuchawki i wykonują polecenia na linku ZPE  (odsłuchują fragment opowiadania pt. 
Serce. Powieść dla chłopców,  indywidulanie układają zdania z rozsypanki wyrazowej, wysłuchują 
informacji na temat GOPR-u, rozwiązują zadania z treścią).
https://zpe.gov.pl/a/temat-84-bezpiecznie-zima/D1EtE5WyR

Aktywność nr 4

Temat

Zima zła -śpiewanie

Czas trwania

10

Opis aktywności

1. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: dziewczynki i chłopcy.
2. Uczniowie/uczennice śpiewają piosenkę z podziałem na role (każda grupa osobno).
https://www.youtube.com/watch?v=hRh9ly-_C_Q
3. W trakcie śpiewania dzieci naśladują  zabawy zimowe (ekspresja ruchowa).
4. Zabawa w kalambury. Nauczyciel wybiera chętne dziecko do wylosowania karteczki  z ilustracją 
zabawy zimowej, następnie uczeń/uczennica za pomocą gestów pokazuje wylosowaną propozycję. 
Pozostałe dzieci odgadują. Osoba, która odgadnie losuje kolejny obrazek itd. ( 4 razy).

Podsumowanie lekcji

1.Nauczyciel udostępnia wszystkim uczniom/uczennicom  link  do pytań dotyczących materiału 
poznanego na dzisiejszej lekcji.  
2. Dzieci odpowiedają na  pytania.
https://learningapps.org/1993615
3. Nauczyciel dokonuje ewaluacji zajęć.

13. Sposób ewaluacji zajęć

1.Nauczyciel udostępnia uczniom/uczennicom  link do wypełnienia ankiety oceniającej zajęcia. 
2. Dzieci indywidualnie  wypełniają ankietę na laptopie.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLO4DtMJyehWuN5-
9QI2TjxHkUMO0AwzU40BgBt0Tsokyjw/viewform?usp=sf_link

14. Licencja

https://zpe.gov.pl/a/temat-84-bezpiecznie-zima/D1EtE5WyR
https://zpe.gov.pl/a/temat-84-bezpiecznie-zima/D1EtE5WyR
https://www.youtube.com/watch?v=hRh9ly-_C_Q
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-50_11_44
https://learningapps.org/1993615
https://learningapps.org/1993615
https://learningapps.org/1993615
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLO4DtMJyehWuN5-9QI2TjxHkUMO0AwzU40BgBt0Tsokyjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLO4DtMJyehWuN5-9QI2TjxHkUMO0AwzU40BgBt0Tsokyjw/viewform?usp=sf_link
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15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

