Co to za roślina?

TEMAT ZAJĘĆ

Co to za roślina?
CEL ZAJĘĆ W JĘZYKU UCZNIA
Po tej lekcji będę potrafił rozpoznawać gatunki roślin korzystając np. z aplikacji Atlas
roślin polskich, Co to za kwiat?, Picture This: Plant identification, które pozwalają na wyszukiwanie nieznanych roślin po zrobieniu im zdjęcia. Po tej lekcji będę potrafił rozpoznać
co najmniej 5 roślin i wskazać miejsce ich występowania.

NaCoBeZu:
ZZ będę zwracał uwagę na to, by każdy uczeń wykonywał zadania,
ZZ będę zwracał uwagę na to, by każdy uczeń miał potrzebne materiały,
ZZ będę zwracał uwagę na to, by uczniowie prawidłowo posługiwały się aplikacją.

Co będzie potrzebne:
ZZ tablet/smartfon (może być 1 na parę lub grupę 3–4 osobową)
ZZ aplikacja (darmowa, zalecana do użytku od 3 roku życia)
ZZ karty pracy z podkładkami
ZZ ołówki
ZZ kartki w linie
ZZ ilustracje przedstawiające rośliny
ZZ „pudełko pełne tajemnic” (kartonik, do którego możemy włożyć przedmiot,
a następnie zamknąć kartonik; w kartoniku powinien być niewielki otwór, który
pozwoli dziecku na włożenie ręki do środka)

ZZ aplikacja Atlas roślin polskich, Co to za kwiat?, Picture This: Plant identification (są
darmowe; trzecia aplikacja jest w języku angielskim, pozwala na poznawanie nazw
roślin również w języku angielskim, wymusza na uczniu poszukiwanie w słowniku
polskich nazw); aplikacje dopuszczają wprowadzenie nazw, które nie zostały
dotychczas wpisane do bazy; aplikacje są bardzo intuicyjne, nawet posługiwanie
się tą aplikacją w języku angielskim nie będzie stanowiło problemu dla dzieci
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
ODNIESIENIE
DO MULTIMEDIÓW

FAZA

PRZEBIEG

Orientacja

Uczniowie siedzą na dywanie, w kręgu. Nauczyciel,
na środku kładzie „pudełko pełne tajemnic” i losuje
jedno z dzieci, które będzie mogło włożyć rękę
do pudełka i spróbować zgadnąć co jest w środku.
Kiedy dziecko powie, co znajduje się w pudełku, cała
grupa próbuje odpowiedzieć na pytanie nauczyciela
dotyczące tego, czego będzie dotyczyła dzisiejsza
lekcja.

Ujawnianie

1. Nauczyciel przygotowuje 10 kart z ilustracjami

Ilustracje

różnych roślinami, które powszechnie występują

z roślinami;

w Polsce. Prosi uczniów o to, by spróbowali wskazać,

aplikacja:

gdzie można je zobaczyć oraz by podali ich nazwy.
Niektóre z roślin mogą się okazać znane, inne nie.
2. Nauczyciel zadaje pytanie uczniom: W jaki sposób
możemy dowiedzieć się jak nazywają się pozostałe
roślin? Gdzie możemy szukać informacji?
3. Nauczyciel przedstawia uczniom aplikację
pozwalającą na rozpoznawanie roślin.
Rekonstrukcja

Uczniowie, korzystając z aplikacji, próbują rozpo-

Aplikacja

znać rośliny przedstawione na ilustracjach, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których wcześniej nie
znali. Następnie zapisują na kartkach w linie nazwy
znalezionych roślin i układają je pod odpowiednimi
ilustracjami.
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Zastosowanie

Zajęcia zostają przeniesione na zewnątrz – do szkol-

Aplikacja

nego ogrodu/pobliskiego parku.
Uczniowie, korzystając z poznanej aplikacji, wybierają
4 nieznane im rośliny, następnie w zabranych ze sobą
kartach pracy zapisują ich nazwy oraz szkicują ich
wygląd.
Uczniowie, korzystając z dowolnej wyszukiwarki
internetowej (lub z aplikacji) sprawdzają konkretne
informacje o roślinie (gdzie występuje, jak duża może
być, ciekawostki, cechy charakterystyczne, itp.).
Przegląd

Uczniowie wracają do sali. Z przygotowanych przez

zmian

siebie notatek wspólnie (w grupach 4 os.) tworzą
plakaty, na których przedstawiają poznane rośliny
(nazwa + wygląd oraz miejsce występowania).
Uczniowskie plakaty prezentowane są w galerii klasowej; wcześniej, na dywanie, uczniowie prezentują
swoje prace.
(Nauczyciel może przekazać uczniom wydrukowane
ilustracje roślin, które znalazły dzieci, tak by mogły
one wzbogacić swoje plakaty – niektóre rośliny
mogą okazać się za trudne do narysowania).
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KARTA PRACY
TEMAT w języku ucznia: Co to za roślina?
Cel zajęć w języku ucznia: Po tej lekcji będę potrafił rozpoznawać gatunki roślin
korzystając z aplikacji, która pozwala na wyszukiwanie nieznanych roślin po zrobieniu
im zdjęcia.

ZACIEKAW SIĘ
ZZ Zadanie 1
Napisz, co było ukryte w pudełku pełnym tajemnic:


CO JUŻ UMIESZ?
ZZ Zadanie 2
Które z tych roślin znasz? Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca:
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NAUCZ SIĘ
ZZ Zadanie 3
Korzystając z aplikacji, sprawdź i wpisz nazwy pozostałych roślin przedstawionych na ilustracjach.

PRZEĆWICZ
ZZ Zadanie 4
Czas na praktykę! Wybierz jedną roślinę, której nie znasz. Sprawdź jej nazwę. Następnie
narysuj roślinę w ramce znajdującej się poniżej i podpisz ją.
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ZZ Zadanie 5
Korzystając z dowolnej wyszukiwarki internetowej, poznaj bliżej wybraną roślinę.
Sprawdź:

ZZ gdzie występuje,
ZZ jak duża może być,
ZZ jak długo może żyć,
ZZ jakie są jej cechy charakterystyczne.
Zdobyte wiadomości zapisz tutaj:











ZZ Zadanie 6
Wraz z grupą przygotujcie plakat dotyczący roślin, które wybraliście. Na plakacie umieśćcie wszystkie informacje z zadań 4, 5 i 6. Powodzenia!

SPRAWDŹ CO UMIESZ
ZZ Zadanie 7
Zaprezentuj plakat, który wykonałaś/wykonałeś razem ze swoją grupą.
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ZZ Zadanie 8
Oceń swoje zaangażowanie w lekcję. Pokoloruj płatki tego kwiatka. Im więcej płatków
pokolorujesz, tym większe było Twoje zaangażowanie.
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TREŚCI ZAJĘĆ z Podstawy Programowej
Edukacja przyrodnicza:
ZZ rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt
hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;

ZZ odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia.

Edukacja polonistyczna:
ZZ słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje
szacunek wypowiadającej się osobie;

ZZ wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;

ZZ porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy, omawia treść przeczytanych
tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów;

ZZ podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza
poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego.

Edukacja społeczna:
ZZ identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna
sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania
w tych grupach.

Edukacja plastyczna:
ZZ rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem,
mazakiem;

ZZ wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności
artystycznej i naukowej.

Edukacja techniczna:
ZZ planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te prace/projekty współdziała
w grupie;

ZZ wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji
miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa.
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Edukacja informatyczna:
ZZ posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami
zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

ZZ współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię.
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