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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. 
 
 
- poznają znaczenie Konstytucji 3 Maja na pokolenia 
Polaków 
- poznają i rozpoznają symbole narodowe: flaga, godło, 
hymn 
- potrafią powiedzieć jakie miasto jest stolicą Polski 
- wyjaśnią swoimi słowami pojęcie „konstytucja” 
- wiedzą, kiedy obchodzone jest święto flagi 
- mają szacunek do naszych symboli narodowych 

 
- zaśpiewanie hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” 
- oglądanie prezentacji multimedialnych na temat święta 3 
Maja, symboli narodowych, Dnia Flagi 
- nauka piosenki „Jesteśmy polką i Polakiem” 
- gry i zabawy tematyczne na tablicy interaktywnej 
 

 
- odpowiadanie na podstawie tekstu na zadane pytania 
- pisanie i uzupełnianie zdań na określony temat 
- rozwiązywanie krzyżówek tematycznych 
- uzupełnianie interaktywnych kart pracy 
 

Podsumowanie zajęć, podziękowanie za obecność. 
 

Uzasadnienie 

zastosowania TIK 

 

/korzyści dla uczenia 

się uczniów, 

dlaczego użycie TIK 

jest w tym miejscu 

lepsze niż tradycyjne 

metody 

- zajęcia są bardzo urozmaicone, każde dziecko może 

wybrać sobie zadania, które chce wykonać i które są dla 

niego najciekawsze 

- łatwiejsze przyswojenie wiedzy dzięki licznym 

wizualizacjom 

- wszelkiego rodzaju ćwiczenia interaktywne, gry, krzyżówki 

są bardziej atrakcyjne dla uczniów i sprawiają, że chętniej 

uczestniczą w zajęciach 

 



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

uczniów 

Komputer, dostęp do Internetu, tablica interaktywna, nagrania piosenek, materiały 

filmowe, ćwiczenia interaktywne online 

https://padlet.com/amuszak/9hdzkw65m6ih790n 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&ab_channel=Niezwyk%C5%82eLe

kcjeRytmiki 

https://www.youtube.com/watch?v=5hmAjW-qlJU&ab_channel=PaniMonia 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c&ab_channel=AndrzejCzerniak 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/p/interaktywne-karty-pracy.html 

https://www.liveworksheets.com/xg1292931jz 

https://www.liveworksheets.com/gd1292954uj 

https://wordwall.net/pl/resource/7586257/polska-moja-ojczyzna 

https://wordwall.net/pl/resource/1747867/polska-moja-ojczyzna 

https://wordwall.net/pl/resource/2693750/polska-moja-ojczyzna 

https://wordwall.net/pl/resource/1872433/polska-moja-ojczyzna 

https://wordwall.net/pl/resource/1758037/moja-ojczyzna 

https://wordwall.net/pl/resource/1654673/symbole-narodowe 

http://przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/relacje,wiwat-3-maj-,174424# 

Materiały dla ucznia i nauczyciela 
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