
Scenariusz lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK

Temat: Co najbardziej nas zaciekawiło w lekturze „Chłopcy z Placu Broni”?

Cas realizacji: 45 minut. 

Prowadzący: Małgorzata Bolek

Klasa Va

1. Cele lekcji: 

Uczeń:

·  potrafi samodzielnie opowiedzieć wydarzenia z lektury, które najlepiej zapamiętał,

· dzieli się swoją wiedzą z rówieśnikami,

· wykorzystuje informacje z lektury w grze planszowej

3. Metody pracy: praca z lekturą, kartą pracy,  ćwiczenia praktyczne przy tablicy interaktywnej, 

telefonach

4. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

5. Środki dydaktyczne: lektura „Chłopcy z Placu Broni”, karty pracy, ćwiczenia przy tablicy 

interaktywnej, przygotowana gra planszowa i kostka do gry.

6. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Powitanie. Sprawdzenie listy obecności. Nauczyciel prosi chętne osoby, aby na forum klasy 

opowiedziały najciekawsze wydarzenia z lektury. 

b) Faza realizacyjna

1. Wybrani uczniowie grają w grę planszową przygotowaną przez nauczyciela. Zabawa polega na 

udzieleniu poprawnej odpowiedzi na wylosowane pytanie. Osoba, która jako pierwsza dotrze do 

mety, wygrywa  (załącznik 1).

2. Wszyscy uczniowie sprawdzają swoją wiedzę odpowiadając na pytania przygotowane 

przez nauczyciela na stronie https://quizizz.com/admin/quiz/5de3c2261f6bd1001b7a4e18

3. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki, na których muszą rozwiązać działania, aby 

rozwiązać hasło. Pracują w parach.  (załącznik 2).

https://quizizz.com/admin/quiz/5de3c2261f6bd1001b7a4e18


4. Chętni uczniowie rozwiązują ćwiczenia przy tablicy interaktywnej 

https://learningapps.org/6951649

c) Faza podsumowująca

1. Zebranie wszystkich informacji z lekcji, wskazani uczniowie przypominają wiadomości na temat 

najważniejszych wydarzeń z lektury.

2.Nauczyciel zadaje pracę domową. Uczeń ma przygotować informacje na temat świata 

przedstawionego (bohaterowie, miejsca, czas, wydarzenia).



załącznik 1



załącznik 2
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