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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Oszczędzamy wodę.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Realizacja treści wynikających z podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Narzędzia TIK wykorzystane w trakcie zajęć mają na celu uatrakcyjnienie i zachęcenie uczniów do 
aktywnego udziału.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń rozumie potrzebę oszczędzania wody.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. wypowiada się na podany temat
2. zna sposoby oszczędzania wody
3. układa rymowanki o wodzie
4. ocenia swoje postępowanie i innych osób

9. Metody i formy pracyb>

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

10. Środki dydaktyczne

globus, film edukacyjny, ćwiczenia multimedialne, ćwiczenia "Elementarz Odkrywców" klasa 1 cz. 4, 
zeszyt w linie,

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer z dostępem do internetu dla nauczyciela/ ucznia,

12. Przebieg zajęć
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Aktywność nr 1

Temat:

Ile wody jest na Ziemi?

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
1. Dzieci oglądają film edukacyjny na platformaie youtube. Ile jest słodkiej wody na Ziemi? - YouTube
2. Rozważania przy globusie. Udzielanie odpowiedzi na pytania, zadawanie pytań przez uczniów. Google 
Earth
Przykładowe pytania: Co oznaczają kolory na globusie? Czego jest więcej na globusie, lądów, czy wody? 
Gdzie jest słodka woda?
3. Wyciągnięcie wniosku: Wodę trzeba oszczędzać !

Aktywność nr 2

Temat

Wodę trzeba oszczędzać.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności
1. Co wiemy o oszczędzaniu wody? Omówienie ilustracji w ćwiczeniach i ocena postępowania innych.  
(Ćwiczenia multimedialne, ćwiczenia "Elementarz odkrywców" klasa 1, cz. 4, str. 10, zad. 1).
2. Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela, np. Jak ty możesz oszczędzać wodę? Co stało by się ze 
zwierzętami i roslinami, gdyby zabrakło wody? Co grozi Ziemi w związku z zanieczyszczaniami wód? 
(wykorzystanie strony classroomscreen.com do losowania imion uczniów, którzy udzielają odpowiedzi 
na pytania)
3. Wspólne śpiewanie piosenki pt. "Kałużowy deszcz". ( muzyka: Adam Skorupka, słowa: Anna Warecka)

Aktywność nr 3

Temat

Rymowanki i powiedzenia o wodzie.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0rVHgxq3a_0
https://earth.google.com/web/@31.67300484,26.05522676,-8553.26335377a,10566736.76199317d,35y,9.39582643h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@31.67300484,26.05522676,-8553.26335377a,10566736.76199317d,35y,9.39582643h,0t,0r


3

1. Podawanie znanych powiedzeń i przysłów związanych z wodą. ( np. Czysta woda, zdrowia doda. 
Woda źródłem życia. Trochę wody dla ochłody.)
2. Łączenie w pary rymujących się wyrazów. (Ćwiczenia multimedialne, ćwiczenia"Elementarz 
odkrywców" klasa 1, cz. 4 str. 10, zad. 2).
3. Układanie rymowanek o wodzie i zapisywanie kilku w zeszycie. (wykorzystanie generatora tekstu 
Nauka pisania liter i cyfr po śladzie: generator kart pracy do druku (eduzabawy.com)

Aktywność nr 4

Temat

Woda to skarb.

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności
1. Przybliżenie uczniom słowa plakat.
2. Wykonanie rysunków lub plakatów w programie MS Paint na temat: "Woda to skarb". Zachęcenie 
uczniów do wykorzystania hasła, umieszczenia go na rysunku lub plakacie.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Rozmowa z uczniami, kończenie zdań: Dziś nauczyłem się.......  Dziś dowiedziałam s

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

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

https://eduzabawy.com/generatory/pisanie-po-sladzie/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

