Lekcja otwarta prowadzona on-line za pomocą Google G Suite dla Szkół (Classroom oraz
Meet)
Klasa 4c przyroda
Temat: Poznajemy świat organizmów – podsumowanie wiadomości
Czas trwania: 30-45 minut
 Cele:
Uczeń:


Utrwalenie wiadomości zdobytych w trakcie poprzednich lekcji



Usystematyzowanie wiedzy



Ćwiczenia przygotowujące do sprawdzenia wiedzy i umiejętności

 Metody i formy pracy


Indywidualna praca ucznia (metoda praktyczna i problemowa)

 Środki dydaktyczne:


Ćwiczenia

interaktywne

w

postaci

pokoju

zagadek

(Escape

room)

przygotowane w Genially
(Jest to wspaniałe narzędzie, które pozwala na projektowania interaktywnych i ciekawych
wizualnie prezentacji. Umożliwia tworzenie także interaktywnych obrazków, quizów
prezentacji wideo, escape room itp.)
Link do strony, gdzie można się zalogować: https://www.genial.ly/



Gry edukacyjne przygotowane w LearnningApss (Learning Apps to darmowa,
prosta w obsłudze platforma do tworzenia narzędzi, gier i zabawy edukacyjnych.)
Link do strony, gdzie można się zalogować: https://learningapps.org/

Przebieg lekcji:
 FAZA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA


Powitanie i sprawdzenie obecności



Omówienie pracy na lekcji, wytłumaczenie zadania uczniom.

 FAZA REALIZACYJNA


Każdy z uczniów samodzielnie wykonuje poniższe ćwiczenia zawarte
w interaktywnej prezentacji w postaci pokoju zagadek.

LINK DO PREZENTACJI:
https://view.genial.ly/5f96f79d7f30f47082259ffc/game-breakout-poznajemy-swiatorganizmow
Na lekcji uczniowie przechodzą przez Escape room przygotowany w Genially i na koniec
przygody otrzymują nagrodę. Na rozwiązanie poszczególnych zadań mają 15 – 20 minut.
Każdy z uczniów, któremu uda się zdobyć nagrodę, powinien udostępnić swój ekran lub
pokazać slajd z nagrodą w innej formie ustalonej z nauczycielem. Po upływie wyznaczonego
czasu nauczyciel wraz z uczniami przechodzi przez escape room jeszcze raz oraz omawia
poszczególne zadania. Dla osób, które ukończą zadanie wcześniej przygotowałam kilka
krótkich gier na platformie LearningApss (linki znajdują się poniżej). Dzieci mogą zagrać
w przygotowane gry czekając, aż inni uczniowie ukończą swoje zadanie.
Na lekcji z Escape room nauczyciel jest tylko pomocą techniczną, uczniowie przez pewien
czas pracują samodzielnie. Dopiero pod koniec lekcji nauczyciel podsumowuje z uczniami
ich pracę. W pokoju zagadek ważna jest fabuła. Uczniowie są bardziej zaangażowani
w rozwiązywanie zadań, kiedy są one owiane tajemniczością. Na dzisiejszej lekcji zadaniem
uczniów jest pomoc Profesorowi Skowronkowi, któremu zgubił się pies. Jeżeli uczniom uda
się odnaleźć psa, uda im się równocześnie otrzymać nagrodę.

Zła odpowiedź (Przykładowy slajd)

Dobra odpowiedź (Przykład slajdu)

PYTANIA QUIZ

Dobra odpowiedź

ZNAJDŹ!
Zła odpowiedź

PYTANIA

WSKAŻ ZDJĘCIE

ZAGADKA LOGICZNA

CYFRY KODU

NAGRODA

 FAZA PODSUMOWUJĄCA
 Nauczyciel przechodzi wspólnie z uczniami przez prezentację, jeszcze raz,
żeby omówić poszczególne zadania i żeby uczniowie, którym nie udało się
zdobyć nagrody dowiedzieli co powinni jeszcze powtórzyć.

 ZADANIA DODATKOWE (dla uczniów, którzy szybko rozwiążą wcześniejsze
zadanie)





Królestwa organizmów: https://learningapps.org/watch?v=pagtps67220
Czynności życiowe: https://learningapps.org/watch?v=pq0cgawxj20
Łańcuch pokarmowy: https://learningapps.org/watch?v=pj7avc7xc20
Sposoby odżywiania: https://learningapps.org/watch?v=pr4irfpu220

KOMENTARZE PO LEKCJI:

Termin lekcji otwartych: 10 listopada 2020 roku
Ilość obserwujących zajęcia: 16 nauczycieli

Na tej lekcji zaproszono nas do świata przyrody. Nauczycielka zastosowała bardzo
lubianą przez uczniów i wyjątkowo atrakcyjną formę pracy jako jest pokój zagadek – Escape
room. Na pochwały ze strony nauczycieli zasłużyło to, że nauczycielka wyraźnie
indywidualizuje tempo pracy (co w nauczaniu zdalnym jest równie ważne, jak przy nauczaniu
stacjonarnym) poprzez dodatkowe, atrakcyjne gry interaktywne dla tych, którzy kończą pracę
nad zadanym ćwiczeniem wcześniej od innych.
Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją:

Niektóre komentarze nauczycieli po lekcji:

SAMOOCENA
Lekcję przygotowałam za pomocą zaawansowanego narzędzia TIK jakim jest
Genially. Przygotowałam interaktywną prezentację w postaci Escape room – pokoju zagadek.
Pomysł na przeprowadzenie takiej lekcji przyszedł mi do głowy już dawno. Chciałam taką
lekcję przeprowadzić w formie stacjonarnej w klasie. Zagadki i zadania poukrywane są wtedy
w klasie i dzieci szukają ich i rozwiązują zadania. W momencie wprowadzenia nauki zdalnej
zastanawiałam się jak można przeprowadzić taką lekcje zdalnie i wtedy natknęłam się na
szkolenie z Genially.
Przygotowanie takiej interaktywnej prezentacji zajmuje dużo czasu, jednak uśmiech
dzieci i ich zadowolenie, że były w stanie rozwiązać wszystkie zadania i otrzymać nagrodę
dają bardzo dużo satysfakcji dla nauczyciela.
Moim celem było sprawdzenie wiedzy dzieci oraz powtórzenie materiału przed
sprawdzianem, aby dzieci dobrze się do niego przygotowały. Wprowadziłam do pokoju
zagadek fabułę, która zachęciła dzieci do rozwiazywania zadań. Była to lekcja
powtórzeniowa, więc dzieci miały już sporo informacji i z łatwością rozwiązały zadania. Na
końcu bardziej cieszyły się z odnalezienia psa profesora Skowronka, niż z otrzymania oceny
bardzo
dobrej
z aktywności. Lekcja powtórzeniowa przeprowadzona w ten sposób zachęciła dzieci do nauki
i zaowocowała bardzo dobrymi stopniami ze sprawdzianu.
Lekcje prowadzone w ciekawej dla dzieci oraz nowoczesnej formie powodują,
że uczniowie mają więcej chęci do nauki, łatwiej i szybciej przyswajają wiedzę. A dzięki
temu, że mogli samodzielnie przejść przez poszczególne zadania, wiedza ta zostanie
utrwalona na dłużej. Uważam, że zrealizowałam cele, które sobie wyznaczyłam. Sama
zyskałam także motywację do tworzenie lekcji w inny sposób.

