
                                      FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE  

W KL. 2/3 Pżw 

Oddział dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
 

Prowadzący: J. A. 

Data: 09.03.2021 r. 

Temat: „Marcowa pogoda” – praca z tablicą interaktywną (TIK). 

 

Cele lekcji: 

A. zapamiętanie wiadomości: 

 uczeń zna przysłowie: „W marcu jak w garncu”, 

 uczeń zna nazwy różnych zjawisk i stanów pogody, 

B. zrozumienie wiadomości:     

 uczeń rozumie znaczenie przysłowia: „W marcu jak w garncu”, potrafi je wyjaśnić, 

 uczeń rozumie, na czym polega praca synoptyków w stacji meteorologicznej, 

 uczeń rozumie, czym jest prognoza pogody i jak ona powstaje,  

C. zastosowanie w sytuacjach typowych: 

 uczeń potrafi opisać pogodę, którą aktualnie obserwuje oraz nazwać zjawiska pogodowe jej 

towarzyszące. 

 

Metody pracy: 

asymilacji wiedzy: 

 pogadanka nt. znaczenia przysłowia: „W marcu jak w garncu”, 

 słuchowisko dla dzieci na podstawie opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „O Marcu, Pannie 

Juliannie i o ptaszku” 

(źródło: https://www.youtube.com/watch?v=sZv_e2JUXCM&ab_channel=IzabelaKubiak), 

praktyczna: 

 ćwiczenia przy użyciu tablicy interaktywnej (ćwiczenia MAC). 

 

Środki dydaktyczne: laptop z programem MAC,  tablica interaktywna, Internet. 

 

Plan zajęć:  
I.Część organizacyjna: 

1. Powitanie uczniów. 

2. Sprawdzenie obecności uczniów. 

3. Przypomnienie tematu poprzednich zajęć („K” jak kobieta – ćwiczenia grafomotoryczne po 

śladzie). 

 

            II.Przebieg lekcji: 

 

1. Podanie tematu zajęć: „Marcowa pogoda” – praca z tablicą interaktywną (TIK). 

 2.Analiza tematu (nauczyciel uświadamia uczniom cel lekcji).  

 3.Realizacja tematu : „Marcowa pogoda” – praca z tablicą interaktywną (TIK): 

 nauczyciel tłumaczy uczniom znaczenie przysłowia: „W marcu jak w garncu”, 

 uczniowie oglądają filmik animowany – słuchowisko dla dzieci na podstawie 

opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „O Marcu, Pannie Juliannie i o ptaszku”, 

https://www.youtube.com/watch?v=sZv_e2JUXCM&ab_channel=IzabelaKubiak


  uczniowie, po kolei podchodząc do tablicy interaktywnej wykonują zadania związane 

z pogodą w miesiącu marcu: 

4. Obejrzenie filmu edukacyjnego o stacji meteorologicznej, przyrządach służących do 

pomiaru stanów pogodowych, pracy synoptyków i tworzeniu prognoz pogody, 

 obejrzenie zdjęć ukazujących różne zjawiska pogodowe, nazwanie ich i opisanie, 

 wybranie pory roku i dopasowanie do niej odpowiednich ubrań spośród wszystkich 

dostępnych na obrazkach, 

 wskazanie na pasujący do danego stanu pogody symbol i dopasowanie go do 

odpowiedniego zdjęcia, 

 nauczyciel zadaje uczniom pytania kontrolne dotyczące zapamiętanych treści. 

 

III.  Podsumowanie zajęć: 

 

 nauczyciel zwięźle przypomina treści poruszane podczas zajęć. 


