
KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

REALIZOWANEJ W FORMIE ZDALNEJ 

 

Prowadzący: Anna Supińska 

Klasa: 1a  (25 osób) 

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

 

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach 

Miejsce : Spotkanie na wideokonferencji, za pośrednictwem platformy Google Meet 

 

Czas trwanie: 45 minut 

Realizacja : 27.11.2020r. 

 

TEMAT:  W krainie alfabetu. Zabawy poznanymi literami. 

 

 

 

  



Cel główny: Utrwalenie poznanych liter. 

 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

 Rozpoznaje i czyta poznane litery alfabetu 

 Posługuje się określeniami: litera, głoska, samogłoska, spółgłoska, sylaba, wyraz i zdanie 

 Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski 

 Rozróżnia samogłoski i spółgłoski  

 Nazywa przedmioty, dzieli wyrazy na sylaby 

 Odczytuje wyrazy, układa je w odpowiedniej kolejności tworząc zdanie 

 

Metody pracy: 

 słowne 

 aktywizujące: gry dydaktyczne 

 eksponujące 

 

Formy pracy: 

 z całym zespołem klasowym 

 

  



Środki dydaktyczne: 

 komputer lub tablet z dostępem do mikrofonu, kamery i Internetu, oraz konto szkolne na platformie Google 

Classroom 

 Prezentacja multimedialna w programie Power Point 

 Niedźwiedź na kartonowym pudle + poznane litery na wyciętych plastrach miodu 

 Zadania multimedialne  

Gra interaktywna - ,,Ile sylab? Dopasuj obrazki” 

https://wordwall.net/pl/resource/7578139/ile-sylab-dopasuj-obrazki   

 Gra interaktywna - ,,Ułóż zdania” 

https://wordwall.net/pl/resource/7579995/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-zdania  

 

Tok lekcji : 

 

1. Powitanie uczniów.  

Propozycja zabawy będąca powitaniem indywidualnym dzieci oraz nawiązaniem do tematu lekcji.  

,,Przywitamy się. Wstaną i pomachają do mnie osoby, których imię rozpoczyna się literą – A.  

Wstaną i pomachają do mnie osoby, których imię rozpoczyna się literą – P. 

Wstaną i pomachają do mnie osoby, których imię rozpoczyna się literą – M. 

Wstaną i pomachają do mnie osoby, których imię rozpoczyna się literą – J. 

Wstaną i pomachają do mnie osoby, których imię rozpoczyna się literą – B. 

Witam wszystkich uczniów i do nich macham”. 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/7578139/ile-sylab-dopasuj-obrazki
https://wordwall.net/pl/resource/7579995/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-zdania


2. Zaprezentowanie uczniom obrazkowej prezentacji multimedialnej, która jest wprowadzeniem do tematu 

lekcji. Nauczyciel czyta fragment wiersza ,,Wierszyki o literkach” Ryszarda Marka Grońskiego  

 



 



 



 



 

Pytanie nauczyciela: ,,Jak myślicie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Kto odgadnie temat dzisiejszej lekcji?” 

Po otrzymaniu odpowiedzi od uczniów, nauczyciel prezentuje ostatni slajd prezentacji.  



 

3. Nauczyciel przypomina o różnicy między głoską a literą. Mówiąc, że litera to znak, który zapisujemy,  

a głoska to, co słyszymy. Pokazuje dzieciom do kamery dwa kartoniki w kolorach : czerwonym  

i niebieskim. Nauczyciel naprowadza uczniów, czego dotyczyć będzie kolejne zadanie.  

Mówi, że poznaliśmy już wiele liter. Każda nowo poznana litera otoczona jest w naszych książkach ramką 

niebieską lub czerwoną, wtedy wiemy, czy jest ona samogłoską czy spółgłoską. 



Nauczyciel  przedstawia dzieciom gościa. Mówi: ,,Przedstawiam Wam niedźwiedzia, jest to Miś – Żarłok, 

który żywi się tylko samogłoskami. Zdradzę Wam tajemnicę, otóż po zjedzeniu spółgłoski nasz miś ma 

straszne niestrawności i długo boli go brzuch. Waszym zadaniem będzie nakarmienie niedźwiadka”.  

Po krótkich wstępie nauczyciel przechodzi do zadania. Pokazuje kolejno litery na plastrach miodu.  

Dziecko mówi, jaka to litera, czy jest to samogłoska czy spółgłoska. Jeżeli samogłoska, uczeń dodaje hasło: 

,,Nakarm misia”- wtedy nauczyciel wkłada literę do ust niedźwiedzia, która ląduje w brzuchu – kartonowym 

pudle.  

 

 

 

 

  



Po skończonym zadaniu nauczyciel podsumowuje wspólną pracę, chwaląc dzieci . 

 

 

4. Nauczyciel zaprasza do wspólnej zabawy, która polega na podaniu nazw przedmiotów na obrazkach.  

Podział wyrazów na sylaby i dopasowanie obrazków do odpowiedniej kolumny z napisem: ,, 1 sylaba,  

2 sylaby , 3 sylaby”. Autorskie zadanie w Wordwall.   

https://wordwall.net/pl/resource/7578139/ile-sylab-dopasuj-obrazki   

 

https://wordwall.net/pl/resource/7578139/ile-sylab-dopasuj-obrazki


 

 

Nauczyciel chwali dzieci po wykonaniu zadania. Umiejętnie przechodzi do ostatniego zadania, pytając:  

,,Była już samotna, pojedyncza litera, były samogłoski i spółgłoski, pojawiły się również sylaby. Jak myślicie,  

co przed nami?”   Naprowadzenie uczniów na odpowiedź  - „Wyrazy”.  

 

 



5. Ostatnim zadaniem jest odczytanie wyrazów składających się z poznanych liter.  

Ułożenie podanych wyrazów w odpowiedniej kolejności, aby powstały poprawne zdania. Przypomnienie – 

zdanie rozpoczyna się wielką literą i kończy kropką. 
https://wordwall.net/pl/resource/7579995/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-zdania   

 

https://wordwall.net/pl/resource/7579995/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-zdania


 

Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w lekcji i zapowiada dalszą aktywność (pracę w ćwiczeniach), 

związaną z tematem. 

 

 



Refleksje po przeprowadzonej lekcji otwartej  

 

Przeprowadzenie atrakcyjnej lekcji w formie zdalnej to wielka sztuka. Stworzenie zajęć dla dzieci 7 - letnich wymaga 

wielkiego nakładu pomysłów, fantazji i kreatywności. Niezwykle ważnym jest dla mnie utrwalanie nabytej wiedzy.  

              Konspekt lekcji, jaki założyłam, został w całości zrealizowany. Całość pracy dzieci i ich działania występowały  

w poszczególnych etapach. Prowadzona lekcja była spójna i logiczna. Materiał przedstawiony uczniom był stopniowany wedle 

trudności, aczkolwiek dla nikogo z dzieci uczestniczących w lekcji nie było to trudne. Jasność przekazywanych przeze mnie 

informacji, kontakt poprzez kamerę, brak zakłóceń głosowych pozwoliły na to, że dzieci - mimo pracy zdalnej z domu - mogły poczuć 

się  

jak w szkole. Szeroki wachlarz zadań był atrakcyjną formą utrwalenia wiedzy. Pojawienie się misia, który pożerał samogłoski było 

miłym akcentem rozluźniającym, ciekawym dla oka elementem lekcji. Reakcja dzieci na zadanie, mimika twarzy, uśmiech były 

komentarzem samym w sobie. Podczas lekcji zadawałam pytania otwarte, pozwoliło to na uzyskanie informacji zwrotnej,  

czy przedstawiony materiał jest jasny i zrozumiały. W celu urozmaicenia lekcji wykorzystałam gamę narzędzi multimedialnych,  

przez co zwiększyłam szanse edukacyjne uczniów. Zasady pracy na lekcji zostały znakomicie wykorzystane, nie było zamieszania, 

każdy miał możliwość odpowiedzi, nikt nikomu nie przerywał, dzieci zgłaszały się po kolei i chętnie się udzielały. Wszystkie 

poczynania uczniów, poprawność zachowań, prawidłowo wykonane ćwiczenia były nagradzane przeze mnie miłym słowem, 

pochwałą,  

co pozwoliło na miłą atmosferę i swobodę. Uśmiech jakim obdarowałam dzieci także miał duże znaczenie, czuliśmy więź jaka nas 

łączy, a to daje efekt bardzo dobrej współpracy i bliskości w relacjach Nauczyciel - Uczeń.  

             Podsumowując moją lekcję otwarcie pozwalam sobie stwierdzić, iż udało mi się zrealizować wszystkie założone cele.  

Swojej klasie przekazałam to, co założyłam, a uczniowie utrwalili materiał dotyczący liter. Nauka przebiegała w miłej atmosferze, 

nasze działania były uporządkowane. Lekcja zawierała ciekawe elementy, a forma ćwiczeń była zróżnicowana. Dzięki zastosowaniu 

różnych metod pracy materiały z lekcji mogły być zaprezentowane na kilka sposobów, co zwiększa szanse zapamiętania wiadomości. 

 

 

 

mgr Anna Supińska 



 

Termin lekcji otwartej: 27listopada 2020 roku 

Ilość obserwujących zajęcia: 19  nauczycieli 

KOMENTARZ PO LEKCJI: 

Niecodzienna i niezwykła lekcja dla naszych najmłodszych uczniów. Zdalne nauczanie to wyjątkowe wyzwanie tak dla siedmiolatków  

jak i dla nauczyciela, który ze swoimi “pierwszakami” spędził w szkole niespełna dwa miesiące. A jednak widać było wyraźnie, że więź została 

nawiązana i teraz  - mimo kontaktu tylko na odległość - jest pielęgnowana. Uśmiech, radość z wykonywanych wspólnie interaktywnych ćwiczeń, 

no i żywiołowa aktywność  – to sukces!  

Zrzut ekranu ze STRUMIENIA opublikowany przez nauczyciela przed lekcją oraz niektóre komentarze nauczycieli po lekcji 

 



 


