
Scenariusz zajęć otwartych realizowanych m.in. przy pomocy
narzędzi TIK

Klasa 1a

Goście  - Dzieci z Przedszkola nr 5 w Andrychowie

Prowadząca zajęcia: Beata Seredyńska - Polak

16.03.2018

Czas trwania: 45 minut

Temat: Lubimy bajki i baśnie

Cele:

 Adaptacja przyszłych pierwszoklasistów do warunków szkolnych

 Integracja dzieci podczas wspólnych zabaw i zajęć

  Rozwijanie mowy, pamięci , kreatywności i pomysłowości 

 Analiza i synteza fonemowa wyrazów

 Nabywanie i rozwijanie cyfrowych umiejętności

 Doskonalenie umiejętności liczenia 

 Usprawnianie motoryki małej

Środki dydaktyczne:

 Tablica interaktywna 

 Kolorowanki o tematyce bajkowej

 Portal: https://www.epodreczniki.pl – materiały do klasy pierwszej 
edukacji wczesnoszkolnej

Formy pracy:

 Zbiorowa

 Indywidualna

Metody:

 Poszukująca 

 Praktyczne działanie 

https://www.epodreczniki.pl/


Przebieg zajęć: 

1. Przywitanie się nauczyciela i uczniów z Przedszkolakami.

2. Zabawy integrujące dzieci

3. Wprowadzenie do tematyki zajęć: swobodna rozmowa z dziećmi na temat
bajek, które znają oraz ich bohaterów

4. Rozwiązywanie zagadek o tematyce bajkowej

5. Praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i portalu edukacyjnego 
https://www.epodreczniki.pl dla edukacji wczesnoszkolnej: Blok 
tematyczny  - Lubimy bajki i  baśnie

 Uważne wysłuchanie fragmentów bajek oraz oglądanie ilustracji na 
tablicy i korekta przez dzieci błędów, które w nich się pojawiły

 Gra w bajkowe Memory na tablicy interaktywnej – szukanie par 
bajkowych postaci i pasujących do nich elementów 

 Przeliczanie oraz dodawanie i odejmowanie liczb na tablicy interaktywnej

 Nadawanie tytułów ilustracjom przedstawiających bajki dla dzieci

 Wskazywanie na tablicy elementów, które nie pasują do bajki pt.: 
„Czerwony Kapturek” 

 Analiza i synteza wyrazów: wskazywanie konkretnej głoski na początku, 
w środku i na końcu wyrazu oraz przeciąganie za pomocą myszki 
komputerowej odpowiednich obrazków z głoską na właściwe miejsce

 Malowanie cyfrowego obrazka zgodnie z kodem literowym

We wszystkich zadaniach dzieci z przedszkola mogły liczyć na pomoc 
starszych kolegów.

6. Rozwijanie mowy podczas próby odpowiedzenia na pytanie: Za co dzieci 
lubią bajki? 

7. Wspólne kolorowanie obrazków o tematyce bajkowej

8. Zwiedzanie szkoły

9. Podsumowanie zajęć i pożegnanie 

https://www.epodreczniki.pl/

