
Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej  

z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej. 

 
klasa I 

 

Blok tematyczny: Dla każdego coś ciekawego. 

 

Temat dnia: Wiosenne porządki. 

 

 

 Cele:  

Uczeń: wypowiada się na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu 

 dokonuje analizy i syntezy wyrazów z rz 

 wyszukuje w tekście wyrazy, w których występuje rz 

 podaje nazwy obrazków  

 tworzy opowiadanie twórcze stosując wyrazy z rz 

 uczy się pisać rz, Rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy 

 przelicza głoski i litery w nazwach obrazków i podaje ich liczby 

 słucha nagrań odgłosów urządzeń codziennego użytku – odkurzacz 

 układa puzzle – Odkurzacz 

 uczestniczy w grze matematycznej „Suma” 

 doskonali dodawanie liczb w zakresie 20 

 

 

Podstawa programowa:I.1.1) 3), 2.3) 4), 3.1) 2), 4.1), 5.1), II.2.1), 3.1), 4.1), 6.8), VI.1.2) 

 

 Metody pracy: 

 podające (opowiadanie, wyjaśnianie) 

 poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne, łańcuchowa metoda skojarzeń) 

 

Formy:  

 praca z cała grupą 

 praca indywidualna  

 praca w grupach. 

 

Środki dydaktyczne:  

Bajka pt „Warzywa kucharza Grzegorza” nagranie multimedialne , ilustracja w podręczniku, 

prezentacja pisowni dwuznaku rz, Rz, podział wyrazu rzeka na sylaby, głoski– prezentacja, 

modele dźwiękowe wyrazów z dwuznakiem rz (wykorzystanie multibuuka Nowi Tropiciele 

klasa 1) 

puzzle, karty do gry matematycznej 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie z uczniami, sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania 

domowego. 

2. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji. (Utrwalenie pisowni wyrazów: 

wóz strażacki, strażak pożar, odważny. Przypomnienie sytuacji, w których strażacy 



pomagają poszkodowanym) 

 

3.  Rozmowa na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu (prezentacja ilustracji na tablicy 

interaktywnej) 

 Gdzie wybrała się klasa Jerzego? 

 Co dzieci zauważyły nad rzeką? 

 Czym martwił się Jerzy? 

 Co uczniowie postanowili zrobić? 

 Dlaczego należy dbać o porządek w naturalnym środowisku? 

 Jak Wy możecie dbać o środowisko? 

4. Analiza i synteza wyrazów z: rz. 

5. Podkreślenie na tablicy wyrazów z rz, (tekst z podręcznika – multibuuk) 

 

6. Wycięcie obrazków z karty wycinanki. Wysłuchanie opowiadania A. M. 

Grabowskiego pt. „Warzywa kucharza Grzegorza”. Odszukanie obrazków związanych z 

tekstem. Praca z tablicą interaktywną – multibuuk. 

 

7. Układanie wypowiedzi kilkuzdaniowej z wybranymi wyrazami z „Wycinanki” - 

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń. 

 

8. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do pisania dwuznaku: rz- karty pracy 

 

9. Odszukanie i kolorowanie wyrazów z rz – zaznaczenie wyrazów na tablicy 

multimedialnej oraz w kartach pracy. 

 

10. Oglądnięcie prezentacji – pisanie dwuznaku rz, Rz 

 

11. Nauka pisania rz, Rz na podstawie wyrazu rzeka - karty pracy. 

 

12. Rysowanie obrazka w zeszycie, układanie modelu wyrazu z nakrywek, zapis rz w 

zeszycie. 

13.  Zabawa ruchowa „Porządki”.  

Dzieci pokazują wykonywane czynności (  np. 1 - zamiatanie, 

       2 - mycie naczyń,  

       3 - odkurzanie, 

       4 - ścieranie kurzu itp. )  

Odgadywanie nazw czynności. 

Inny wariant zabawy.  

Dzieci biegają po klasie, na sygnał nauczyciela np. „jeden” - dzieci naśladują ruchem 

wykonywanie  czynności oznaczonej numerem jeden 

 

 

14.  Ułożenie puzzli - „Odkurzacz” 

 

15.  Matematyka w działaniu – gra matematyczna pt. „Suma”. 

Dzieci przygotowują karty do gry, zapoznają się z zasadami zabawy.  

Doskonalenie rachunku pamięciowego – dodawanie w zakresie 20. 

Zapis w zeszycie czterech działań ułożonych z wylosowanych kart.  



 

16. Zadanie zadania domowego 

 Zagraj w grę matematyczną z rodzicem. 
 

 

        Opracowanie: 


