
SCENARIUSZ LEKCJI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Zajęcia zdalne na Platformie Teams 
 

 

Temat zajęć: Jak powstaje chleb.  

Klasa 2 
 

Link do lekcji na platformie Genially: 

 

https://view.genial.ly/60880498acba5e0d31fe0af1/presentation-jak-powstaje-chleb 

 

Cele – przewidywane osiągnięcia ucznia. 

 

- opowiada jak powstaje chleb na podstawie prezentacji, tekstu i ilustracji  

- nazywa kolejne czynności i porządkuje zdania opisujące etapy powstawania chleba  

- zna nazwy zawodów uczestniczących w kolejnych etapach powstawania chleba 

- wyjaśnia powiedzenie „Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”  

- wie, dlaczego warto oszczędzać, ocenia taką postawę.  

- dodaje i odejmuje w zakresie 100 

 

Cele w języku ucznia:  

  

            - dowiecie się jak powstaje chleb 

            - będziecie wyszukiwać informacje w tekście 

            - wypowiecie się na temat pracy związanej z wytwarzaniem chleba 

            - będziecie dodawać i odejmować do 100 

 

Osiągnięcia ucznia po lekcji – NACOBEZU 

 

            - wiesz jakie są etapy powstawania chleba 

            - znasz nazwy zawodów ludzi, którzy uczestniczą w powstawaniu chleba 

            - zapamiętasz rodzaje zbóż 

            - będziesz wiedział dlaczego warto oszczędzać 

 

Pytanie kluczowe: Czy można żyć bez jedzenia chleba? 

 

Środki dydaktyczne: 

urządzenie multimedialne (komputer, tablet lub smartfon), prezentacja multimedialna wykonana na 

platformie Genially, prezentacja zaczerpnięta z platformy internetowej Eduelo, podręczniki, 

ćwiczenia wykonane na platformie Wordwall, taniec zaczerpnięty z YouTube, patyczki z imionami 

dzieci 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Przywitanie się z uczniami. Podanie tematu lekcji, celów w języku ucznia oraz Nacobezu. 

 

2. Zadanie pytania kluczowego: Czy można żyć bez jedzenia chleba? Uczniowie będą na nie 

odpowiadać pod koniec zajęć.  

 

3. Zaprezentowanie uczniom prezentacji multimedialnej z platformy Eduelo, pt. „Jak powstaje 

chleb.” Rozmowa na temat etapów powstawania chleba. Dzieci zostają wybrane do 

odpowiedzi poprzez losowanie patyczków z imionami. 

https://view.genial.ly/60880498acba5e0d31fe0af1/presentation-jak-powstaje-chleb


 

4. Podawanie nazw zawodów ludzi, których praca jest niezbędna na kolejnych etapach 

powstawania chleba, omówienie czynności przez nich wykonywanych - na podstawie 

ilustracji w zeszycie ćwiczeń oraz własnych doświadczeń. Układanie i zapisywanie zdań z 

nazwami zawodów – doskonalenie pisowni nazw zawodów z „rz”. 

 

5. Ułożenie hasła z rozsypanki wyrazowej – ćwiczenie interaktywne wykonane na platformie 

Wordwall. 

            Dzieci mają za zadanie wykonać obliczenia matematyczne do 100, wyniki ułożyć od 

 największego do najmniejszego i wg tego obracać kartoniki z działaniami. Odkrywają w ten 

 sposób hasło: „Ziarnko do ziarna, a zbierze się miarka”. Rozmowa na temat znaczenia 

 oszczędzania  pieniędzy w życiu codziennym- uzasadnianie własnych opinii.  

 

6. Przerwa śródlekcyjna – Uczniowie tańczą w rytm Zumby dla dzieci- odtworzenie filmiku na 

platformie YouTube. 

 

7. Praca z podręcznikiem. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każdej grupie przydziela inny 

rodzaj zboża. Zadaniem uczniów jest przeczytanie w podręczniku informacji o wybranym 

zbożu. Przedstawiciel każdej grupy prezentuje, czego dowiedział się z tekstu oraz ilustracji. 

 

8.  Ćwiczenie sprawdzające wiedzę zdobytą przez uczniów podczas zajęć. - test interaktywny 

wykonany na platformie Wordwall.  

 

9. Zakończenie zajęć odpowiedzią uczniów na pytanie kluczowe zadane na początku lekcji: 

            Czy można żyć bez jedzenia chleba? 

 

 

 

 

 


