
Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej 

z wykorzystaniem TIK 
 
 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1 – edukacja przyrodnicza 

Temat: Woda potrzebna na co dzień 

 

Cele lekcji:  

Uczeń: 

- słucha z uwagą i rozumie humorystyczną treść wiersza, 

- rozumie znaczenie wody dla człowieka, zwierząt, roślin, 

- układa zdania z rozsypanki wyrazowej, 

Cele w języku ucznia: 

- wysłuchasz uważnie wiersza i wypowiesz się na jego temat. 

- wypowiesz się na temat znaczenia wody w przyrodzie. 

- ułożysz zdania z rozsypanki wyrazowej i je zapiszesz. 

 

Kryteria oceniania (na co będę zwracać uwagę – nacobezu) 

W trakcie zajęć będę zwracała uwagę, czy: 

- uważnie słuchasz czytanego wiersza i wypowiadasz się na jego temat, 

- podasz przykłady znaczenia wody w przyrodzie dla ludzi zwierząt i roślin, 

- poprawnie ułożysz i zapiszesz wybrane zdanie na temat wody. 

 

Przebieg lekcji: 

Słuchnie wiersza J. Brzechwy  „Żaba” 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y   animowany wierszyk z 

obrazkami ilustrowany „Żaba”J. Brzechwa- dzieci słuchają wiersza, na tablicy 

interaktywnej oglądają ilustracje 

Odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu wiersza. 

Z jakiego powodu żaba poszła do doktora i co zalecił jej lekarz? 

Dlaczego wiersz jest zabawny? 

Dlaczego żaba zamieniła się w garstkę proszku? 

Podkreślenie na tablicy interaktywnej zdania,  które pasuje do zaleceń lekarza - 

przeciągnięcie linii. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8  woda Paxi -cykl 

hydrologiczny. 

Wypowiedzi na podstawie filmu-do czego służy woda. 

 

Ćwiczenie – multibook Nawej Ery - Zaznaczenie wody 

Wyświetlenie na tablicy obrazów przedstawiających przydatność wody (picie, 

kąpiel, turystyka, mycie urządzeń i samochodów) – rozmowy rozszerzające 

zagadnienie. 

 

Ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej o wodzie 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8


https://wordwall.net/pl/resource/1651886/uk%C5%82adanie-zda%C5%84-o-

wodzie-z-rozsypanki-wyrazowej-ewa - porządkowanie i przepisanie do zeszytu 

 

Obejrzenie filmu EKO-MISJA - nie marnuję 

https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8   

Rozmowy na temat filmu. 

Wykonanie plakatu reklamującego wodę, lub wymyślenie reklamy promującej 

oszczędzanie wody - praca w grupach 

 

Podsumowanie lekcji: 

Przedstawienie przygotowanych prac. 

Wspólne śpiewanie piosenki karaoke „Świat bez wody” poruszanie się w takt 

muzyki, naśladowanie płynącej wody: 

(118) "Świat bez wody" - Piosenki na każdą szkolną okazję vol.2 - YouTube 

 
 

https://wordwall.net/pl/resource/1651886/układanie-zdań-o-wodzie-z-rozsypanki-wyrazowej-ewa
https://wordwall.net/pl/resource/1651886/układanie-zdań-o-wodzie-z-rozsypanki-wyrazowej-ewa
https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8
https://www.youtube.com/watch?v=ve4LMQLTjcM

