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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Mieszkamy w Europie.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową i planem nauczania w klasie 1.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu TIK zajęcia staną się bardziej atrakcyjne. Wykorzystane środki dydaktyczne ( 
ozoboty, roboty Clementoni) pozwolą bardziej zaktywizować i zainteresować uczniów w trakcie zajęć. 
Praca będzie świetną nauką i zabawą, stanie się bardziej efektywna.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie wśród dzieci postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy na temat kraju, w którym 
mieszkają. Poznanie hymnu i symboli Unii Europejskiej. Świadome, merytoryczne i metodyczne 
wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń wie, że Polska leży w Europie.
2. Uczeń rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.
3. Uczeń zna i potrafi wskazać państwa sąsiadujące z Polską.
4. Uczeń stosuje poprawną wielkość liter w zapisie poznanych nazw geograficznych.
5. Uczeń oswaja się z nowoczesnymi technologiami.
6. Uczeń rozwija kreatywność, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejścia do stawianych 

problemów.
7. Uczeń potrafi współpracować w zespołach, szuka kompromisów, optymalnych rozwiązań.

9. Metody i formy pracy

-Słowne 
-Oglądowe
-Praktycznego działania 
-Programowane
-Aktywizujące
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Formy pracy:
-Zbiorowa
-grupowa zróżnicowana
-indywidualna

10. Środki dydaktyczne

-Komputer, tablety  z dostępem do Internetu
-Platforma e-podręczniki
-Ozoboty
-Roboty Clementoni

11. Wymagania w zakresie technologii

-Tablica multimedialna
-Komputer
-Tablety
-Roboty
-Dostęp do Internetu

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie do tematu.

Czas trwania

6 minut

Opis aktywności

1. Wysłuchanie wiersza Czesława Janczarskiego ,, Co to jest Polska?"
-nagranie epodręczniki https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
 
2. Swobode wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanego wiersza.

Aktywność nr 2

Temat

Gdzie leży Polska? Co to jest Unia Europejska?

Czas trwania

18 minut

Opis aktywności

1. Zaproszenie uczniów na wirtualną wycieczkę po Europie- palcem po globusie.  
https://earth.google.com/web/@50.61336967,22.4387109,183.02164606a,3548628.52778792d,35.00001863y,3.69239269h,0.17896067t,360r

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
https://earth.google.com/web/@50.61336967,22.4387109,183.02164606a,3548628.52778792d,35.00001863y,3.69239269h,0.17896067t,360r
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- zwrócenie uwagi na pisownię wyrazów wielką literą: nazwy kontynentów, państw, miast.
2. Wskazanie miejsca na mapie, gdzie leży Polska. e https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
3. Ustalenie i wskazanie na mapie Europy sąsiadów Polski.    https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
4. Zapoznanie dzieci z Unią Europejską.   https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
-wyjaśnienie pojęcia Unia Europejska
- flaga, hymn, maskotka Unii Europejskiej.  https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
5. Poznanie największych krajów Unii Europejskiej podręcznik Nowa Era ,, Elementarz odkrywców c" 
s.52-53
6. Wyszukanie nazw największych państw Unii Europejskiej  w wykreślance. 
https://learningapps.org/watch?v=p9nwjy4kt21
7. Zabawa ruchowa z Francji: Klanza ,,Orzeszek".

Aktywność nr 3

Temat

Praca z robotami.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywności

1. Podział uczniów na grupy 4 -osobowe. 
2. Zadania do wykonania w grupach:
https://pl.padlet.com/ulaniziolek2104/zwnkc3nd4kyyxehk

Aktywność nr 4

Temat

Sprawdź, czy potrafisz ?

Czas trwania

6 minut

Opis aktywności

Powtórzenie zdobytych wiadomości i umiejetności.
Wykonanie ćwiczeń przygotowanych w epodręcznikach. 
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841

13. Sposób ewaluacji zajęć

Podsumowanie zajęć : rozmowa z dziećmi.

Czy zajęcia Ci się podobały?
https://forms.gle/PDzorXSPLi8Dfx6L7

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
https://learningapps.org/watch?v=p9nwjy4kt21
https://pl.padlet.com/ulaniziolek2104/zwnkc3nd4kyyxehk
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/528841
https://forms.gle/PDzorXSPLi8Dfx6L7
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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

Scenariusz przeznaczony dla uczniów klasy I. Można zmodyfikować i wykorzystać podczas zajęć 
zdalnych, wówczas  należy zastosować  aplikację do tworzenia tras z ozobotem. Uczniowie za pomocą 
puzzli spróbują ułożyć kontur państwa sąsiadującego z Polską. Pozostali zgadują, co to za kraj 
sąsiadujący z naszą Ojczyzną. Prezentują trasę ozobota.
https://puzzle.uczymydzieciprogramowac.pl/pl?utm_source=akademia&utm_medium=app

16. Materiały pomocnicze

mapa_Europy.jpg
Edurobot__2_.jpg
ozobot_w_podrozy.jpg
trasa_ozobota.jpg

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna
Uwagi do scenariusza po jego realizacji
Zajęcia bardzo podobały się uczniom, z wielkim zapałem przystąpili do wykonywania poszczególnych 
zadań. Byli tak zaabsorbowani swoją pracą, że nie wiadomo kiedy, lekcja zakończyła się. Powstały 
fantastyczne trasy dla ozobotów. 
http://sp3.zory.pl/?p=39046

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
https://puzzle.uczymydzieciprogramowac.pl/pl?utm_source=akademia&utm_medium=app
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/19999/mapa_Europy.jpg
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/19999/Edurobot__2_.jpg
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/19999/ozobot_w_podrozy.jpg
https://lekcjaenter.pl/files/scenariusze/19999/trasa_ozobota.jpg
http://sp3.zory.pl/?p=39046

