
 

 

Konspekt zajęć z wykorzystaniem TIK 

Autor: A. B. Przedmiot: Edukacja wczesnoszkolna  
Klasa:2P 

Temat dnia: Zimowa stolica Polski. 
Cel:gromadzi informacje na temat Zakopanego, wskazuje Tatry i Zakopane na mapie 
Polski, wzbogaca słownictwo i uzupełnia zdania na podstawie tekstu, zna strój, 
muzykę i wytwory artystyczne związane z ludową sztuką góralską 

Ćwiczenia - 
zadania dla 
uczniów z 
zastosowaniem 
TIK 

 

1. Wyprawa w góry – ćwiczenia z Interaktywną mapą 
Polski 
https://www.thinglink.com/scene/1043409314179448835 

Dzieci słuchają opowiadania nauczyciela, patrzą na mapę i 
chętne wskazują na mapie trasę podróży. Na mapie można 
zobaczyć zdjęcia z wybranych miejsc. 

2. Cechy tatrzańskiego krajobrazu – omawianie ilustracji i 
filmu. Prezentacja materiałów związanych z Zakopanem 
i Tatrami na tablicy interaktywnej: 

https://zakopane.webcamera.pl/ 
https://www.youtube.com/watch?v=MFpo61hjhnM 

3. Praca z tekstem informacyjnym „Pod Tatrami” 
- Czytanie tekstu informacyjnego – e-book „Elementarz 
odkrywców” klasa 2 semestr 1 (tydzień 16 str. 14) 

4. Uzupełnianie notatki o Zakopanem na podstawie tekstu 
informacyjnego. 
Ćwiczenie doskonalące umiejętność kategoryzowania – 
odczytanie i wyjaśnienie hasła Zakopane to zimowa 
stolica Polski (e-book „Elementarz odkrywców” klasa 2 
semestr 1 (tydzień 16 str. 17) – wykonanie ćwiczenia na 
komputerze. 

5. Ludowa sztuka góralska – poznanie stroju, muzyki i 
wytworów artystycznych. 
- oglądanie zgromadzonych obiektów sztuki góralskiej; 
- czytanie tekstu informacyjnego „Tradycyjny strój 
góralski” – e-book „Elementarz odkrywców” klasa 2 
semestr 1 (tydzień 16 str. 15). Wskazywanie i 
nazywanie poszczególnych części stroju górala i góralki. 
- góralska muzyka – oglądanie, słuchanie muzyki i 
wykonanie tańca na podstawie filmu; 
https://www.youtube.com/watch?v=NTRngq0sZ4c 

Uzasadnienie 
zastosowania TIK 
/korzyści dla uczenia 
się uczniów, dlaczego 
użycie TIK jest w tym 
miejscu lepsze niż 
tradycyjne metody 

Wykorzystanie do nauki narzędzi TIK  poprawia motywację u 
uczniów, wpływa na efektywność zajęć, uatrakcyjnia je pod 
każdym względem - angażują się w wykonywanie 
zadania,bardziej niż podczas pracy w ćwiczeniach. 

Wskazówki dla 
naśladowców 

Uczniowie uczą się korzystać z zasobów Internetu oraz z e-
booka (niezbędne np. podczas nauki zdalnej) 

Sprzęt i narzędzia TIK, zasoby, źródła wykorzystane do ćwiczeń, zadania dla 
uczniów 
Tablica interaktywna, e-book „Elementarz odkrywców”, YouTube, Thinglink 

https://zakopane.webcamera.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=NTRngq0sZ4c


 

 

 


