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Rozpoczynamy publikację scenariuszy zajęć dydaktycznych przygotowanych 

przez specjalistów z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. W niniejszym numerze prezentujemy pomysły na zajęcia 

z najmłodszymi – wychowanie przedszkolne oraz II etap edukacyjny. W kolejnych 

wydaniach EFUN pojawią się także scenariusze do wykorzystania na zajęciach ze 

starszymi uczniami. Zachęcamy Czytelników do dzielenia się pomysłami na lekcje – 

czekamy na Wasze scenariusze pod adresem redakcja@edufakty.pl

Scenariusze zajęć 

Uczmy się od innych

Starsi

uczniowe

Podstawówki

Przedszkola

Pomysły  

na lekcje,

pomysły  

na zajęcia
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Scenariusze zajęć – szkoła podstawowa 

tekst:  

Tomasz Krupa

Ośrodek Nowoczesnych 

Technologii  

Informacyjnych 

ŁCDNiKP

Temat:  Wyjaśnienie pojęć komputer i program 

II etap edukacji (klasa IV)

Cele kształcenia 
Cele ogólne:

– wyjaśnienie uczniom, jak działa komputer,

–  wyjaśnienie uczniom, co to jest program kom-

puterowy.

Cele szczegółowe:
uczeń:

– zde"niuje, co to jest komputer, 

– wyjaśni, co to jest program, 

– rozpozna program wykonalny i niewykonalny,  

– stworzy program wykonania określonych zadań.

Metody kształcenia: 
– burza mózgów, 

– gry dydaktyczne, 

– rozwiazywanie problemów. 

Formy pracy: praca w  grupach, praca z  ca-

łą klasą. 

Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, 

rzutnik, komputer, kartki.

Przebieg zajęć
1. Powitanie i sprawdzenie obecności. 

2. Przedstawienie tematu lekcji. 

 3. Pytanie do uczniów: Co to jest komputer? (naj-

prawdopodobniejsze odpowiedzi:  monitor i kla-

wiatura, myszka, jednostka centralna itp.). 

 4. Naprowadzamy uczniów na odpowiedź. Notu-

jemy kilka określeń i próbujemy wskazać niewła-

ściwe. Na przykład: Komputer to maszyna (prze-

cież mikser jest maszyną, a nie jest komputerem 

itp.). Określenie, do którego należałoby się zbli-

żyć, to: 

 Komputer to  maszyna, która potra� wyko-

nać program.

 5. Pytanie do uczniów: Co to  jest program? 

(uczniowie z reguły wymieniają różne programy, 

które wykonuje komputer).

 6. Naprowadzamy uczniów na odpowiedź, że pro-

gram to  logiczny ciąg poleceń, które kiedykolwiek 

przygotujemy poprzez pytanie o  programy nie-

komputerowe, np. ułożenie układanki, umycie 

rąk, zjedzenie obiadu – to wszystko są pewne pro-

gramy, którymi posługujemy się już jako trzylat-

ki. Program to ciąg precyzyjnych poleceń (roz-
kazów) 
P=CPP(R)
 7. Zadanie – programujemy jednego z uczniów za 

pomocą prostych poleceń, aby od swojego miej-

sca doszedł do drzwi. Wykonywane są tylko pro-

ste polecenia, jak: 

a) Idź (jeden krok)

b) Idź n kroków (wielokrotność)

c) Odwróć się (w prawo, w lewo)

 8. Zapytaj uczniów, gdzie można spotkać się z po-

jęciem programu, co możemy uznać za  program 

(np. przepis na ciasto, programy w pralce, kompo-

zycja muzyczna itd.).  

 Jak możemy wydawać 

rozkazy? Sformułuj-

cie na  przykład takie 

dwa rozkazy:

Ziewnij

Ugryź się w plecy

Jaka jest różnica między 

tymi rozkazami? Potem na-

pisz na tablicy:    

Od kogo zależy, czy rozkaz jest 

wykonalny, czy nie? Od wydającego 

czy od wykonującego rozkaz?

Wykonalność lub niewykonalność 
rozkazu zależy od jego wykonawcy. 

Na przykład człowiekowi ciężko jest ugryźć się 

w plecy, ale pewnie znajdziemy zwierzę, które wy-

kona to bez problemu.

Poproś dzieci, żeby wydawały ci różne rozkazy 

i doprowadź do tego, żeby znalazły inne podziały 

rozkazów. Mogą to być na przykład rozkazy (roz-

poczynamy od tego, że siedzisz na stoliku):

Usiądź – nie ruszaj się

Wstań – podnieś się

Podskakuj w miejscu – zacznij skakać

Pisz na tablicy – nic nie rób, bo nie wiesz, co 

masz napisać

na itd.). 

żemy wydawać 

 Sformułuj-

rzykład takie 

azy:

w plecy

żnica między 

mi? Potem na-

y:    

zależy, czy rozk

zy nie? Od wyd

ującego rozkaz

ość lub niewykonalność 

ać 

zkaz jest 

ydającego 

az?
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Skacz naprzód – staraj się skakać tak, by nadep-

nąć na nogę temu, kto wydał taki rozkaz.

Kiedy dzieci zaczną wydawać różne nieprzy-

jemne rozkazy, pora zakończyć grę i  wyjaśnić 

dzieciom, że  rozkazy możemy podzielić według 

działania na:

– zgodne (konstruktywne)

– odmowne (destruktywne)

– neutralne (nie powodujące żadnego skutku)

Spróbuj chwilę porozmawiać z dziećmi, które 

z rozkazów były zgodne, które odmowne, a które 

neutralne. Od kogo zależy, czy rozkaz jest zgodny, 

odmowny czy neutralny?

Ta cecha rozkazu (zgodny, odmowny, neu-
tralny) zależy od wydającego rozkaz. Kiedy 

na przykład wydający polecenia każe ci przefor-

matować dysk komputera, z twojego punktu wi-

dzenia może to wyglądać na katastrofę, ale decy-

duje ten, kto wydaje polecenie. Ważna uwaga, nie 

tylko dla dzieci: rozkazy, które wydajemy w pro-

gramowaniu i  w  życiu, powinny być wykony-

walne i zgodne!

Ćwiczenia
Zadanie 1: 

Określ rodzaj rozkazu (wykonywalny, niewy-

konalny, zgodny, odmowny lub neutralny):

– Napisz zadanie z matematyki! 

– Zniszcz Słoneczko! 

– Zetnij drzewo w lesie! 

– Nakarm głodne zwierzątko! 

– Obróć się dookoła!

– Skocz z okna! 

– Pomóż mamie w zakupach!

– Milcz! 

– Podrzyj podręcznik!

– Daj odpisać koledze zadanie! 

– Odleć do innego słonecznego kraju!

Dalej dzieci powinny dojść do wniosku, 

że o  zgodności, odmowie czy neutralności rozka-

zu można dyskutować (zależy to od zamiarów wy-

dającego rozkaz), natomiast wykonalność rozkazu 

jest określona przez możliwości jego wykonawcy. 

Zadanie 2:

Wymyśl chociaż trzy rozkazy niewykonalne al-

bo wykonalne: zgodne, odmowne i neutralne.

Zadanie 3:

Napisz na  kartce kolejne rozkazy – program 

dla nauczyciela, zgodnie z  którym podszedłby 

do ławki i zabrał z niej książkę, która na niej leży 

(wcześniej sprecyzuj, której ławki dotyczy zadanie 

i przygotuj na niej książkę).

Pozbieraj kartki z  rozkazami (programami) 

przygotowane przez dzieci, wybierz niektóre i wy-

próbuj je (najlepiej wybieraj błędne polecenia), 

na  przykład jeżeli siedzisz za biurkiem, a  uczeń 

napisał Wstań i idź naprzód, przewróć się na biur-

ko próbując zrobić krok naprzód. Oczywiście cała 

klasa będzie się śmiać, z wyjątkiem jednego ucznia 

– tego, który napisał program. Po wypróbowaniu 

niektórych programów oddaj uczniom ich prace 

z poleceniem, by wymienili się z kolegami i posta-

rali się wykonać rozkazy, które mają przed sobą – 

nietrudno przewidzieć, że będą starali się znaleźć 

w pracy kolegi jak najwięcej błędów. Potem powin-

ni wrócić do zadania i ponownie przygotować roz-

kazy.

Zadanie 4:

Przygotuj dla kolegi program na przygotowa-

nie kanapki.

Zadanie 5:

Wymyśl sobie jakiś taniec i zapisz kolejne kroki 

tańca jako program.

Zadanie 6:

Przygotuj ciąg rozkazów pozwalających na włą-

czenie i wyłączenie określonego programu w TV. 

Zadanie domowe 7: 

Porozmawiaj z  mamą – na  następną lekcję 

przynieś dowolny przepis kucharski i opracuj go 

jako ciąg rozkazów rozwiązujący proste zadania 

przy przygotowywaniu potrawy.
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Scenariusze zajęć – przedszkole

Obszary i wymagania z Podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego 

Obszar 1

Kształtowanie umiejętności społecznych 

dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dzieć-

mi, zgodne funkcjonowanie w  zabawie i  sytu-

acjach zadaniowych:

 –  obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć 

to co mówią i czego oczekują.

Obszar 3 

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:

 –  uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i for-

mułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.

Obszar 4

Wspomaganie dzieci w  rozwijaniu czynności 

intelektualnych, które stosują w poznawaniu i ro-

zumieniu siebie i swojego otoczenia:

 –  stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje 

przewidywać co się może zdarzyć,

–  przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą 

skutki czynności manipulacyjnych na  przedmio-

tach (wnioskowanie o obserwowanych zmianach).

Obszar 6 

Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo 

własne oraz innych:

–  próbuje samodzielnie i  bezpiecznie organizować 

sobie czas. 

Obszar 10

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci po-

przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zaintereso-

wań technicznych:

–  tworzy kompozycje z różnych materiałów, ma po-

czucie sprawstwa potra$ę to zrobić i odczuwa ra-

dość z wykonywanej pracy,

–  używa sensownie prostych narzędzi podczas maj-

sterkowania.

Cele kształcenia 
Cele główne: 

–  kształtowanie umiejętności wypowiadania się 

na podstawie wnioskowania w oparciu o samo-

dzielnie przeprowadzone doświadczenia oraz 

obserwacje, 

–  doskonalenie umiejętności dbania o  bezpie-

czeństwo własne i innych podczas zabaw i eks-

perymentów, 

–  kształtowanie umiejętności współdziałania w za-

bawach i sytuacjach zadaniowych. 

Cele szczegółowe: 

dziecko: 

– odpowiada na  pytania nauczyciela dotyczące 

właściwości powietrza po  przeprowadzeniu do-

świadczeń i eksperymentów, 

–  klasy%kuje przedmioty z podziałem na te, które 

spadają szybciej od pozostałych po przeprowa-

dzeniu eksperymentów i doświadczeń, 

–  wyjaśnia, dlaczego niektóre przedmioty spadają 

szybciej od pozostałych, 

–  odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące za-

obserwowanych zjawisk podczas doświadczeń 

i eksperymentów, 

–  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ko-

rzystania z nożyczek i innych narzędzi wykorzy-

stywanych podczas wykonywania zadań, 

–  wymienia najważniejsze umowy sprzyjające za-

chowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw i eks-

perymentów, 

–  współpracuje z  kolegami i  nauczycielem pod-

czas zabaw, doświadczeń i eksperymentów, 

–  spokojnie czeka na swoją kolej podczas zabaw 

z rówieśnikami, 

–  obdarza uwagą dzieci i nauczyciela podczas wy-

powiedzi i prezentowania doświadczeń. 

Metody kształcenia
1. Oparte na posługiwaniu się słowem 

Rozmowy z  dziećmi na  temat sposobu wy-

konania doświadczeń, zachowania zasad bez-

pieczeństwa oraz odwołanie się do obserwacji 

przyrodniczych dziecka, ze zwróceniem uwagi 

na sposób wykorzystywania przez człowieka zja-

wisk przyrodniczych, a  także występowanie zja-

wisk przyrodniczych w naturalnym środowisku. 

2. Oparte na obserwacji 
Forma pokazu, której przedmiotem jest powie-

trze, znajduje się w przestrzeni i w płucach czło-

tekst:  

Anna Koralewska 

Pracownia Edukacji 

Przedszkolnej  

i Wczesnoszkolnej 

ŁCDNiKP

Temat:  Potrafię to zrobić
Wychowanie przedszkolne (dzieci 5 – 6 letnie)
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wieka. Obserwowanie pęcherzyków powietrza jest 

możliwe dzięki wykorzystaniu w  doświadczeniu 

wody. Prezentacja sposobów wykorzystania po-

wietrza przez człowieka oraz naturalnych okazów 

przyrodniczych, które wykorzystują powietrze do 

przemieszczania się. 

3. Oparte na działalności praktycznej uczniów 
Bezpośrednie doświadczanie i eksperymento-

wanie przez dzieci ukierunkowane na poznawa-

nie właściwości powietrza. 

Formy pracy: z całą grupą, indywidualna, w ze-

społach. 

Środki dydaktyczne: emblematy w  sześciu 

kolorach (czerwony, zielony, żółty, niebieski, po-

marańczowy, różowy), rysunki ilustrujące kolej-

ne zadania, karty pracy, ołówek, kredki, nożyczki, 

spinacze biurowe, słomki, plastelina, patyki różnej 

długości (np. patyczki do szaszłyków), ba-

lony, waga, szablony żagli, śmigłowca 

i węża, małe samochodziki, zdjęcia i "lm, 

laptop (rzutnik multimedialny lub tablica inte-

raktywna), krzesła, piłeczki pingpongowe, 

duże szklane naczynie, dwa słoiki, butelka 

o pojemności 1 litra. 

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły wręcza-

jąc każdemu emblematy w wybranych kolo-

rach (czerwony, zielony, żółty, niebieski, po-

marańczowy). Zadaniem dzieci jest usiąść 

przy stolikach oznaczonych takim samym 

kolorem, w  jakim jest ich emble-

mat. Po  wykonaniu zadania 

przez każdy zespół dzieci zmie-

niają miejsca przy stolikach tak, 

by wszystkie dzieci mogły uczest-

niczyć w wykonywaniu każdego za-

dania. 

2. Nauczyciel wyjaśnia, jakie zadania 

będą wykonywać dzieci przy każdym sto-

liku. Wnioski, które zostały umieszczone 

na  końcu każdego zadania, zostaną omówione 

na zakończenie zajęć (sytuacja edukacyjna nr 3). 

Dla ułatwienia, przy każdym stoliku znajduje się 

schematyczny rysunek ilustrujący zadanie: 

STOLIK I (KOLOR CZERWONY)

Zadaniem dzieci jest zważenie dwóch nadmu-

chanych wcześniej przez nauczyciela balonów, 

a następnie przekłucie jednego z nich i ponownie 

ich ważenie. Swoje obserwacje dzieci przedstawia-

ją na dwóch rysunkach ilustrujących do-

świadczenie, poprzez zaznaczenie ołów-

kiem wskaźnika wagi na każdym z nich 

(wskaźnik wagi na rysunku z dwoma 

nadmuchanymi balonami wskazuje 

taki sam ciężar obydwu balonów, 

natomiast wskaźnik wagi na dru-

gim rysunku wskazuje, że balon 

nadmuchany jest nieznacznie 

cięższy od pękniętego). 

Wniosek I: 
Nadmuchany balon 

z powietrzem waży więcej 

niż nienadmuchany. Powietrze 

ma swój ciężar. 

STOLIK II (KOLOR ŻÓŁTY)

Zadaniem każdego dziecka jest nacięcie no-

życzkami po zaznaczonych trzech prostych liniach 

paska papieru, a  następnie złożenie go zgodnie 

z wzorem leżącym na stole i zapięcie spinaczem 

biurowym. Po wykonaniu śmigłowca dzieci pod-

rzucają go w górę i obserwują jak opada obracając 

się wokół własnej osi. 

Wniosek II: 

Ten sposób transportu wykorzystują nasio-

na klonu i jaworu. Powietrze spełnia ważną ro-

lę w  rozsiewaniu nasion. Niektóre, nawet 

bardzo małe, nasiona mogą być przez 

powietrze przenoszone na dalekie od-

ległości przez wiatr (nauczyciel pre-

zentuje zdjęcia unoszących się w po-

wietrzu nasion oraz demonstruje 

naturalne okazy nasion jaworu). 

STOLIK III  

(KOLOR NIEBIESKI)

Zadaniem każdego dziecka jest 

wycięcie żagla z  kolorowego pa-

pieru (nauczyciel wcześniej przygo-

towuje narysowane żagle różnej wielko-

ści i kształtu), a następnie, po umocowaniu 

go na niewielkim patyczku, przytwierdzenie go do 

małych samochodzików. Dzieci ustawiają swoje 

jachty lądowe na krawędzi stołu i dmuchają w ża-

gle. W zależności od kształtu i wielkości żagla ich 

prędkość poruszania zmienia się. Dzieci wybierają 

żagle i układają je tak, by na początku znajdowały 

się te, których wykorzystanie spowodowało szyb-

sze poruszanie się jachtów powietrznych. 

Wniosek III: 

Wielkość żagla oraz jego kształt decydują 
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o szybkości poruszania się jachtu. Im większy 
żagiel, tym szybciej porusza się jacht. Kiedy go-
rące powietrze unosi się w górę, a zimne opada, 
wtedy powstaje wiatr. Siła wiatru i jego energia 
wykorzystywana jest przez człowieka, np. do 
napędzania śmigieł wiatraków i  pompowania 
wody (nauczyciel prezentuje krótki �lm prezen-
tujący siłę wiatru na morzu, wśród wiatraków, 
żaglowców, w lesie itp.).
STOLIK IV (KOLOR ZIELONY)

Zadaniem dzieci jest przyklejenie na oparciu 

krzesła (w zaznaczonych miejscach w odległości 

około 5 cm) dwóch sznurków, do których wcze-

śniej nauczyciel przymocował dwie piłeczek 

pingpongowe. Zadaniem każdego dziecka 

jest rozkołysanie ich bez dotykania, wyko-

rzystując poruszające się powietrze, przez 

dmuchanie między piłeczki, aby 

zaczęły się one poruszać równo-

cześnie. Następnie dzieci piszą 

ołówkiem znak „+” pod rysun-

kiem ilustrującym doświadczenie. 

Wniosek IV:
Powietrze wprawione w  ruch po-

przez dmuchanie powoduje, że  jego 
drobiny również zaczynają się poruszać 
i choć na co dzień nie możemy zobaczyć 
poruszającego się powietrza, to jednak widzi-
my, w jaki sposób oddziałuje ono na porusza-
nie się piłeczek. 
STOLIK V (KOLOR POMARAŃCZOWY)

Zadaniem każdego dziecka jest cięcie nożycz-

kami po zaznaczonej linii na okręgu i wykonanie 

w ten sposób spirali – węża. Następnie po umo-

cowaniu węża na patyku (około 40 cm) i przy-

twierdzeniu go za pomocą plasteliny na kalory-

ferze znajdującym się w  sali, dzieci obserwują 

sposób poruszania się zabawki (sposób przymo-

cowania węża ilustruje wzór przygotowany dla 

dzieci przez nauczyciela na stoliku). 

Wniosek V:
Powietrze przy kaloryferze ogrzewa się, za-

czyna się wznosić i obraca węże. Powietrze cie-
płe jest więc lżejsze od powietrza zimnego. Lot-
niarze wykorzystują wznoszące się ciepłe masy 
powietrza, by utrzymać w górze lotnie. Nie ma-
ją one silników, więc aby lecieć w górę muszą 
znaleźć kolumnę gorącego powietrza zwaną ko-

minem (nauczyciel pokazuje krótki !lm prezen-

tujący latające lotnie). 

3. Nauczyciel prowadzi rozmowę ze wszystki-

mi dziećmi, podczas której omawia wnioski opi-

sane pod każdym zadaniem. 

4. Nauczyciel prezentuje dwa doświadczenia.

DOŚWIADCZENIE I 
Do dużego szklanego naczyniu (np. akwarium) 

wypełnionego wodą nauczyciel wkłada szybkim 

ruchem przezroczysty słoik do góry dnem (dzie-

ci obserwują, że w słoiku znajduje się powietrze) 

oraz drugi słoik napełniony wodą. Następnie 

przelewa powietrze z jednego słoika do drugiego. 

Wniosek I:
Powietrza nie możemy ani zobaczyć 

(jest bezbarwne), ani powąchać (jest 
bezwonne). Czujemy je tylko wtedy, 
gdy się szybko porusza jako wiatr. 
Możemy je zobaczyć w wodzie w na-
szym doświadczeniu i zobaczyć jak 

się porusza, jeśli rozpylimy w po-
wietrzu np. drobiny pary wod-
nej. 
DOŚWIADCZENIE II 

Na  stole znajduje się duże 

szklane naczynie wypełnione wo-

dą, litrowa butelka i słomki dla każ-

dego dziecka (w tym zadaniu nauczyciel 

pomaga dzieciom trzymając butelkę napełnio-

ną wodą i przewróconą do góry dnem, w której 

znajduje się słomka). Zadaniem każdego dziecka 

jest napełnić butelkę wodą poprzez zanurzenie jej 

w dużym naczyniu a następnie za pomocą słom-

ki wydmuchnąć znajdującą się tam wodę. Poziom 

wody w butelce każde dziecko zaznacza przy po-

mocy pisaka. 

Wniosek II: 
W naszych płucach również znajduje się po-

wietrze. Robiąc wdech wciągamy powietrze, ro-
biąc wydech – wydmuchujemy je. 

5. Na zakończenie zajęć dzieci mogą pokoloro-

wać rysunki przedstawiające doświadczenia i eks-

perymenty, które były ich zdaniem najbardziej in-

teresujące. 


