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Cel lekcji:Utrwalenie dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku. Rozpoznawanie 
elementów pogody, zjawisk atmosferycznych, odczytywanie prognozy pogody. 
 

 

Ćwiczenia- zadania 

dla uczniów” 

1.Czego nauczą się 

uczniowie dzięki 

ćwiczeniu 

 

 

 

 

2. Krótki opis 

ćwiczenia z 

zastosowaniem TIK 

 

3. Polecenie do 

ćwiczenia dla 

uczniów 

 

 
Powitanie.Czynności organizacyjno – porządkowe. 
 
 
- utrwalenie wiadomości na temat pogody, umiejętności 
obserwacji pogody 
- dobieranie ubrań do pór roku 
- oznaczanie pogody za pomocą symboli 
- wyjaśnienie pojęć: meteorolog, synoptyk, prognoza 
pogody 
- nazywanie zjawisk charakterystycznych dla pór roku 
- umiejętność znalezienia komunikatów o pogodzie 
- wymienienie w kolejności dni tygodnia, nazw miesięcy, pór 
roku- umiejętność korzystania z kalendarza 

 
- praca z kalendarzem pogody – ustalenie dnia tygodnia, 
daty dziennej, miesiąca, pory roku 
- nauka kalendarza pogody na platformie edukacyjnej dla 
dzieci 

 
- wspólne oglądanie filmików1) edukacyjnych – analiza 
obejrzanych materiałów 
- pogadanka na temat pór roku 
- oglądnięcie prezentacji multimedialnej 
- rozwiązywanie zadań w strefie online 
 
Podsumowanie zajęć, podziękowanie za obecność. 
  

Uzasadnienie 

zastosowania TIK 

/korzyści dla uczenia 

się uczniów, 

dlaczego użycie TIK 

jest w tym miejscu 

lepsze niż tradycyjne 

- nauka przez zabawę jest bardziej interesująca dla dzieci 

- wykorzystanie Internetu jako banku wiedzy na 

przedstawiony temat 

- wykorzystanie materiałów multimedialnych uatrakcyjnia 

przedstawienie i naukę omawianych zagadnień 

- zastosowanie TIK zwiększa motywację dzieci do pracy, 

zajęcia są dla nich bardziej atrakcyjne, a nauka bardziej 

efektywna, 



metody - uczniowie są bardziej zaangażowani w pracę na zajęciach 

Wskazówki dla 

naśladowców 

- na stronę internetową zdobywcywiedzy.pl należy się 

wcześniej zarejestrować 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 

uczniów 

Komputer, dostęp do Internetu, tablica interaktywna 

https://klikankowo.jimdofree.com/zasoby-genially/edukacja-przyrodnicza-

zdrowotna/kalendarz-pogody/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0&t=13s&ab_channel=123Edukacja 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q&t=3s&ab_channel=%C5%9Apiew

aj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 

https://zdobywcywiedzy.pl/ 

https://www.superkid.pl/pogoda-materialy-dla-dzieci#online 

https://www.superkid.pl/czas-kalendarz-zegar-cwiczenia-dla-dzieci#online 

https://www.youtube.com/watch?v=GUyLgBSh_Rk&ab_channel=ZdobywcyWiedzy 

https://www.slideshare.net/gosiaki/pogoda-i-jej-elementy97-03 

file:///C:/Users/Kasia/Downloads/karta%20pracy%20-

%20zjawiska%20atmosferyczne1.pdf 

Materiały dla ucznia i nauczyciela 
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