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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Majowe święto.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
7. Cel ogólny zajęć

Bogacenie słownictwa uczniów - rozumienie pojęcia "konstytucja".

8. Cele szczegółowe zajęć

1. rozwijanie kompetencji językowych przez wypowiedzi na podany temat
2. zaznajomienie uczniów z historią powstania pierwszej konstytucji w Polsce
3. uwrażliwianie na piękno poezji
4. rozwijanie umiejętności językowych

9. Metody i formy pracyb>

Metody: cykl Kolba, słowne, oglądowe, programowane.
Formy: indywidualna, zbiorowa.

10. Środki dydaktyczne

Wiersz Stanis?awa Aleksandrzaka pt. „Rocznica”, zeszyty w linie, b?benek, film edukacyjny.

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z dostępem do internetu dla nauczyciela/ ucznia lub tablety.

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie do tematu.

Czas trwania
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7 minut

Opis aktywności
1. Słuchanie piosenki pt. "Jest takie miejsce - Polska" (ZoZi.TV z płyty "Ważne i ważniejsze").  
https://www.youtube.com/watch?v=PYd5i93h1Ls
2. Swobodne wypowiedzi na temat piosenki.
3. Zapoznanie uczniów z wierszem Stanisława Aleksandrzaka pt. "Rocznica".

Aktywność nr 2

Temat

3 maja, co to za rocznica?

Czas trwania

7 minut

Opis aktywności
1. Rozmowa kierownana na temat przeczytanego wiersza - układanie odpowiedzi na pytania, 
wykorzystanie losowania imion uczniów w Classroomscreen
- O jakim święcie jest mowa w wierszu?
- Dlaczego Polacy obchodzą to święto?
- Jaki nastrój ma ten wiersz?
- Jakie uroczystośc odbywają sie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja?
- W jaki sposób wy obchodziliście to święto?
2. Co świętujemy 3 maja? Wypowiedzi na podstawie fragmentu prezentacji 
https://view.genial.ly/5e9feda542b8b70da8ff8d3b/interactive-content-swieto-3-maja

Aktywność nr 3

Temat

Co to jest konstytucja?

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności
1. Wyjaśnienie pojęcia konstytucja. Wykorzystanie fragmentu prezentacji 
https://view.genial.ly/5e9feda542b8b70da8ff8d3b/interactive-content-swieto-3-maja
2. Okoliczności powstania pierwszej konstytucji w Polsce. Oglądanie filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs&t=21s
3. Zabawa ruchowa "Defilada żołnierzy". Nauczyciel wystukuje rytm na bębenku. Dzieci maszerują w 
rytm uderzeń. Na zaminę rytmu dzieci reagują zmianą kierunku marszu.

Aktywność nr 4

Temat

Zadania o Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=PYd5i93h1Ls
https://app.classroomscreen.com/wv1/1c2a9354-6457-490f-98e2-51b8b47adf10
https://view.genial.ly/5e9feda542b8b70da8ff8d3b/interactive-content-swieto-3-maja
https://view.genial.ly/5e9feda542b8b70da8ff8d3b/interactive-content-swieto-3-maja
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs&t=21s
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Czas trwania

16 minut

Opis aktywności
1. Ułóż nowe wyrazy korzystając z liter w wyrazie KONSTYTUCJA. Litery mogą się powtarzać. 
https://jamboard.google.com/d/1nda7gllaC2vxllhI3_IU5JVOTA3o1329j2k7scQC-No/viewer?f=0
2. Ułoż flagę Polski. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08cca04a99bd
3. Ułóż godło Polski. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17108bdce91d
4. Próba zaśpiewania piosenki pt. "Jest takie miejsce - Polska".  
https://www.youtube.com/watch?v=PYd5i93h1Ls

13. Sposób ewaluacji zajęć

Co wiemy o konstytucji? - rozmowa w kręgu na podsumowanie zajęć.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna

https://jamboard.google.com/d/1nda7gllaC2vxllhI3_IU5JVOTA3o1329j2k7scQC-No/viewer?f=0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08cca04a99bd
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=17108bdce91d
https://www.youtube.com/watch?v=PYd5i93h1Ls
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl

