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SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE I Z WYKORZYSTANIEM TIK 

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia 

Temat: Wszyscy potrzebują wody 

Zapis w dzienniku: 

Wypowiedzi dzieci na temat życiodajnego znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin na 

podstawie tekstu i własnych doświadczeń. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi, Zi. 

Rozmowa na podstawie ilustrowanego opowiadania „Wędrówka kropelki wody” oraz 

prezentacji multimedialnej. 

Układanie i rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne w zakresie 20. „Akwarium” – 

przestrzenna praca konstrukcyjna.  

Cele operacyjne: 

 rozumie znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin 

 rozpoznaje, nazywa i pisze litery zi, Zi 

 dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską ź przed 

samogłoską 

 opisuje proces krążenia wody w przyrodzie na podstawie ilustracji i filmu z Internetu 

 układa i rozwiązuje zadania z wykorzystaniem obliczeń pieniężnych 

 wykonuje przestrzenną pracę konstrukcyjną zgodnie z podaną instrukcją 

 

Cele sformułowane w języku ucznia: 

 

 wysłuchasz tekstu i wypowiesz się na jego temat 

 poznasz i nauczysz się pisać litery zi, Zi 

 poćwiczysz dzielenie wyrazów na sylaby i głoski 

 weźmiesz udział w rozmowie o krążeniu wody w przyrodzie 

 poćwiczysz liczenie pieniędzy 

 wykonasz model akwarium zgodnie z instrukcją 

 

Kryteria oceniania: 

W trakcie zajęć będę zwracać uwagę czy: 

 wypowiadasz się na podany temat 

 rozpoznajesz, nazywasz i piszesz litery zi, Zi 

 poprawnie wykonujesz obliczenia pieniężne w zakresie 20 

 wykonujesz pracę plastyczną zgodnie z instrukcją 

  



 

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik, naczynie z wodą, szklanka, papier, klocki, łyżeczka, woda, czajnik z parującą 

wodą, kostki lodu oraz szron z zamrażalnika, papierowe banknoty i monety, 

Film pt. „Woda krąży – woda wraca”. Obieg wody w przyrodzie – eodra.pl  

 

Plan zajęć: 

1. Różne głosy, różne dźwięki – zabawy na rozpoczęcie dnia. 

2. Znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin. 

3. Zielone zioła – wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi, Zi 

4. Ź czy zi ortograficzna zabawa ruchowa. 

5. Ćwiczenie w głośnym i cichym czytaniu orz pisaniu. 

6. Różne stany skupienia wody oraz krążenie wody w przyrodzie – rozmowa na 

podstawie tekstu pt. ”Wędrówka kropelki wody”, filmu orz eksperymentów. 

7. Rośliny i zwierzęta potrzebują wody i zabawa ruchowa. 

8. Układanie i rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne. 

9. „Akwarium” – praca plastyczno-konstrukcyjna zgodnie z podaną instrukcją. 

10. Podsumowanie dnia: rozmowa w kręgu na temat znaczenia wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


