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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot

język polski

3. Temat zajęć:

Poznajemy mit o Syzyfie.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat realizuje cele wynikające z podstawy programowej w klasie V- kształcenie literackie i kulturowe: - 
charakteryzuje bohaterów w czytanych utworach (I.1.9) - wyszukuje w tekście informacje wyrażone 
wprost i pośrednio (I.2.2).

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologia umożliwia pracę zdalną z uczniami. Odpowiednio dobrane narzędzia TIK pozwalają osiągać 
cele edukacyjne w sposób dla nich atrakcyjny.

7. Cel ogólny zajęć

Uczniowie poznają mit, charakteryzują głównego bohatera.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Przypomnienie pojęcia "mit" jako gatunku literackiego.
2. Poznanie treści mitu o Syzyfie.
3. Poznanie związku frazeologicznego " syzyfowa praca".

9. Metody i formy pracy

- praca z tekstem
- metoda zajęć praktycznych (ćwiczeniowa),
- metoda oglądowa,
- praca indywidualna,
- praca grupowa.

10. Środki dydaktyczne

- wirtualna tablica- narzędzie padlet,
- wordwall,
- platforma e-podręczniki.pl
- podręcznik GWO" Między nami" klasa V,
- zeszyt przedmiotowy,
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- długopis.

11. Wymagania w zakresie technologii

- tablica multimedialna,
- laptop bądź tablet z dostępem do internetu.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie i sprawdzenie obecności.

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności

1. Zapoznanie z tematem lekcji (zapis na tablicy).
2. Podanie celu lekcji.
3. Przypomnienie pojęcia "mit".
4. Przygotowanie przez uczniów podręczników z tekstem mitu o Syzyfie.

Aktywność nr 2

Temat

Praca z tekstem.

Czas trwania

25 minut

Opis aktywności

1. Zapoznanie z mitem czytanym przez nauczyciela.
https://padlet.com/Kasitex/gatig24u51g24afb
2. Utrwalanie wiadomości o Syzyfie ( ćwiczenie wordwall, praca z tekstem).
https://wordwall.net/pl/embed/7889ee421d114ceaad09ff931f91dbbf?themeId=1&templateId=5
3. Charakteryzowanie bohatera (ćwiczenie wordwall).
https://wordwall.net/pl/embed/8f012d6ef9e24feba8cec1e6c712bc74?themeId=1&templateId=46

Aktywność nr 3

https://padlet.com/Kasitex/gatig24u51g24afb
https://wordwall.net/pl/embed/7889ee421d114ceaad09ff931f91dbbf?themeId=1&templateId=5
https://wordwall.net/pl/embed/8f012d6ef9e24feba8cec1e6c712bc74?themeId=1&templateId=46
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Temat

Poznanie frazeologizmu "syzyfowa praca"

Czas trwania

10 minut

Opis aktywności

1. Obejrzenie obrazu Tycjana "Syzyf".
Swobodne wypowiedzi uczniów na jego temat.
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-
minimized/R8g1uZ2ePFkhb/3/1YgLvXdVN0I5KEC8cq868WoaLxUj1tj4.jpg
2.  Wyjaśnienie pojęcia "syzyfowa praca".

Aktywność nr 4

Temat

Podsumowanie

Czas trwania

5 minut

Opis aktywności

1. Podsumowanie wyników pracy uczniów.
Zadanie domowe: 
Zapisz notatkę w zeszycie przedmiotowym.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Wypełnianie ankiety ewaluacyjnej.
https://forms.gle/Hq6SXEXNTHM1c15t9

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz został opracowany dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R8g1uZ2ePFkhb/3/1YgLvXdVN0I5KEC8cq868WoaLxUj1tj4.jpg
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-minimized/R8g1uZ2ePFkhb/3/1YgLvXdVN0I5KEC8cq868WoaLxUj1tj4.jpg
https://forms.gle/Hq6SXEXNTHM1c15t9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

