Scenariusz zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK nr 1
opracowany w ramach szkolenia
pn. Narzędzia TIK do prowadzenia zajęć szkolnych
w ramach projektu pn. Nasza Szkoła – Twoją szansą!
Typ szkoły: szkoła podstawowa - kl. VI
Prowadząca: Weronika Waligóra
Planowany czas trwania lekcji:45 minut
Temat lekcji: Podróżnicy i literaci śladami Phileasa Fogga.
Cele ogólne:
✓ uczeń samodzielnie dociera do informacji;
✓ jest motywowany do czytania, zdobywania wiedzy, zdrowej rywalizacji;
✓ doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury;
✓ poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.
Cele operacyjne:
✓
✓
✓
✓

uczeń zna treść powieści pt. „W 80 dni dookoła świata”;
poznaje z kontynenty, różne części świata, państwa, kultury;
potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z życia bohatera Phileasa Fogga;
umie wymienić i scharakteryzować/wygląd, cechy/ głównego bohatera, cytuje;
wymienia środki transportu, jakimi podróżował Fogg, przedmioty, które zabrał w podróż;
✓ umie wymienić kraje i miasta, w jakich zatrzymywał się Fogg z towarzyszami;
✓ potrafi wskazać na mapie kontynenty, państwa, przez które przejeżdżał Fogg;
✓ budzi zainteresowania twórczością J. Verne’a oraz tematyką fantastyczno-naukową;
✓ wskazuje na wartości takie jak: przyjaźń, ważność uczuć ludzkich, wiara w możliwości
człowieka, realizację jego marzeń, podkreślenie roli pieniądza, który jednak jest tylko
narzędziem pomagającym w osiągnięciu celu;
✓ uczenie współpracy, regulaminowego zachowania się w czasie przygotowywania prezentacji.
Metody: projekt i prezentacje grup z wykorzystaniem programów Power Point, Paint.
Forma organizacyjna: prezentacje zadań grupy: podróżników i literatów.
Środki dydaktyczne: powieść, komputer, tablica multimedialna.
Przebieg lekcji:
CZYNNOŚCI WSTĘPNE (ok. 5 minut)
1. Sprawdzenie obecności.
2. Podanie tematu i celów lekcji.
FAZA WPROWADZAJĄCA (ok. 5 minut)
1. Przypomnienie zadań do wykonania dwóch grup : podróżników i literatów .
2. Poinformowanie o sposobie prezentowania zadań grupy: omawia lider i kolejni uczniowie z grupy.
FAZA REALIZACYJNA
1. Prezentacje grupy podróżników: 6 osób.
2. Prezentacje grupy literatów: 6 osób.
FAZA PODSUMOWUJĄCA (ok. 5 minut)
1. Ewaluacja- wyrażenie opinii na temat prezentacji (pracy w grupie), atrakcyjności projektu.
2. Ocena pracy poszczególnych grup/uczniów.
Podpis autora scenariusza:Weronika Waligóra

