SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS 1-3
Rozpoczynamy nowy rok szkolny – razem i dobrze
Klasa: szkoła podstawowa: edukacja wczesnoszkolna.
Przedmiot (rodzaj zajęć): lekcje z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
I Założenia organizacyjne zajęć:
1. Temat zajęć: „Rozpoczynamy nowy rok szkolny – razem i dobrze”
2. Cele dydaktyczno – wychowawcze:
Cele główny:
 Integracja uczniów po nauczaniu zdalnym.
Cele szczegółowe:
 sprawdzenie nastrojów/atmosfery w klasie,
 podanie sposobów na budowanie pozytywnych relacji między uczniami,
 rozwijanie umiejętności szukania rozwiązań,
 rozwijanie kreatywności uczniów.
3. Typ zajęć: lekcja operacyjna
4. Metody nauczania i formy zajęć:
Metoda czynna: elementy praktycznego działania.
Forma: grupowa.
5. Środki dydaktyczne: kartki papieru, słoneczko z papieru kolorowego (żółte koło
i paseczki, kredki/farby – do wyboru, Chusta Klanza, tablica.
6. Organizacja procesu lekcyjnego:
faza wstępna:
 Powitanie (Chusta Klanza): wspomnienie z wakacji.
Faza zasadnicza:
 nowy rok szkolny przed Nami; „Co to będzie?” (burza mózgów) z uwzględnieniem
„+” i „– ”; po zadaniu pytania spisujemy pomysły na tablicy – bez oceniania ich czy są
pozytywne czy negatywne; ważne jest w tym zadaniu to, by poznać nastawienie uczniów
do nowego roku szkolnego, ich przemyślenia, emocje z nim związane; to, czego się

spodziewają, to czego się obawiają. Na koniec warto te zapisy podsumować, zwrócić
uwagę, że różnimy się od siebie w tym, jak patrzymy na to, co nas czeka w nowym roku
szkolnym;
 co możemy zrobić żeby czuć się razem dobrze? (prace plastyczne) - to, jak będziemy
razem przeżywali nowy rok szkolny zależy od nas wszystkich; by było nam razem dobrze
możemy robić różne rzeczy – co to może być? Wykonanie pracy plastycznej;
 zebranie pomysłów – metoda „słoneczko” - koło z napisem „Czujemy się dobrze, gdy”;
każdy rysunek dziecka to jeden z promieni; rysunki o podobnej tematyce układamy
w jednej linii.
Faza końcowa:
 podsumowanie (zebranie pomysłów dzieci). Wybór sposobu od którego chcą zacząć
nowy rok szkolny.
II Wnioski nauczyciela z zajęć.
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