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SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z WYKORZYSTANIEM TIK 

Data: 20.05.2019 r.                                                                                                                                                
Przedmiot: Funkcjonowanie osobiste i społeczne; 1. godz. lekcyjna                                                                                                                                                                                
Klasa: 7 ZET 1                                                                                                                                                                                                        
Temat: Jak powstaje miód?                                                                                                                                                                   
Prowadzący: B. K.                                                                                                                                              
Czas: 45 min 

1. Cele:       

Uczeń:                                                                                                                                                                                                                        
• rozumie, jak powstaje miód                                                                                                                                                     
• wie, jak wykorzystywany jest miód przez człowieka                                                                                                                               
• wybiera naturalne produkty  spożywcze                                                                                                                             
• zna wartości odżywcze miodu 

2. Słowa kluczowe: ul, pszczoła miodna, nektar, pyłek, miód 

3. Uwagi metodyczne: 

a) Pomoce dydaktyczne:                                                                                                                                                                                                         
• dotykowy monitor interaktywny                                                                                                                                                    
• karty pracy: historyjka obrazkowa                                                                                                                                                
• naturalny miód pszczeli 

b) Metody:                                                                                                                                                                                                
• pokaz                                                                                                                                                                                         
• pogadanka                                                                                                                                                                                           
• gra dydaktyczna                                                                                                                                                                       
• „burza mózgów”                                                                                                                                                              
• układani elementów – ćwiczenie percepcji wzrokowej 

c) Środki audiowizualne:                                                                                                                                                   
• Film „Z kamerą wśród pszczół”  (You Tube)                                                                                                                   
• Film „TOP 5 zaskakujących zastosowań miodu” (You Tube)                                                                                      
• Gra – puzzle (grydladzieci.edu.pl) 

4. Przebieg lekcji: 

a) Wstęp                                                                                                                                                                                            
• Sprawdzenie obecności                                                                                                                                                                                 
• Pogadanka na temat zdrowego śniadania                                                                                                         
• Kosztowanie pieczywa z miodem,  odpowiadanie na pytanie: „Jak smakuje miód?” 

b) Rozwinięcie:                                                                                                                                                                               
• Oglądanie 1.odcinka filmu „Z kamerą wśród pszczół”                                                                                                                                       
• Odpowiedź na pytanie: „Kto mieszka w ulu?” ( królowa, robotnica, truteń)                                                              
•  Gra multimedialna: układanie puzzli przedstawiających pracę pszczoły (grydladzieci.edu.pl)                          
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• Oglądanie 2.odcinka filmu „Z kamerą wśród pszczół”                                                                                                    
• Odpowiedź napytanie „Na czym polega praca pszczoły robotnicy?” (zbieranie pyłku i nektaru, 
składanie go do ula, zapylanie kwiatów)                                                                                                                            
• Obraz pszczoły –  odczytywanie i wskazywanie części ciała owada na przykładzie pszczoły                               
• Rysowanie pszczoły na dotykowym monitorze, a następnie w zeszycie                                                                        
•  Praca w parach: układanie historyjki obrazkowej przedstawiający proces powstawania miodu, 
wklejanie swojego zestawu do zeszytu                                                                                                                                     
• „Burza mózgów” na temat wykorzystania miodu, oglądanie filmu „TOP 5 zaskakujących zastosowań 
miodu” i porównanie odpowiedzi (pożywienie, lekarstwa, opatrunki, kosmetyki, konserwowanie 
żywności)                                                                                                                                                                             
• Podpisywanie ilustracji wyrazami z trudnością ortograficzną: ul, miód, pszczoła, królowa (najpierw 
na tablicy multimedialnej, następnie w zeszycie)                                                                                                                  
• Wyszukiwanie na kanale You Tube piosenki „Pszczółka Maja”, wspólne śpiewanie 

c) Zakończenie                                                                                                                                                                        
• Podsumowanie treści lekcji                                                                                                                                                    
• Ocena pracy uczniów 

 

 

 

 

 


