
Baw się i pracuj ze Squlą
na zajęciach zdalnych!
Udostępnij swój pulpit – bądź osobą
zaznaczającą odpowiedzi. Przed zaję-
ciami prześlij uczniom załączniki do wy-
drukowania (karty: malowanka i wyci-
nanka). Po zajęciach roześlij
uczniom wypełnione dyplomy.

POZNAJĘ NOWE SŁOWA
I SZYBKO JE ZAPAMIĘTUJĘ

Link do quizu „Poznaję nowe słowa 2”: 
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przygoda-z-polskim/maly-erudyta/2990-
poznaje-nowe-slowa-2

Ścieżka do quizu „Poznaję nowe słowa 2”:
Squla.pl – Zaloguj się (Naukaizabawa.squla.pl) – Klasa 3 – Przygoda z polskim – Mały
erudyta – Poznaję nowe słowa 2 (Czym jest debata? Co to znaczy „irytować się"?
Rozegraj tę misję i poznaj odpowiedzi na te i inne trudne pytania.)

Uwaga! Jeśli w quizie zaznaczona
zostanie niewłaściwa odpowiedź,
automatycznie zostanie wskazana
odpowiedź prawidłowa i jej wyjaśnie-
nie. Na końcu zabawy z quizem (po
każdej misji) nastąpi jednak powrót
do pytania, na które udzielono
błędnej odpowiedzi (możliwość
poprawienia się i utrwalenia
prawidłowych wiadomości).

Zalecane dostosowanie! Jeśli zajęcia
przeprowadzane będą w grupie
uczniów, którzy rozpoczynają dopiero
swoją przygodę z czytaniem, dobrze,
by nauczyciel czytał na głos pytania,
warianty odpowiedzi i komentarze
– w kolejności, w jakiej się ukazują na
platformie Squla.pl (praca z wybranym
quizem, grą lub filmem).

Scenariusz zajęć
w klasach 1–3 SP
z wykorzystaniem

materiałów dostępnych
bezpłatnie dla szkół
na portalu Squla.pl

Czekamy na Twoje pytania!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania
dotyczące korzystania ze Squli
w klasie, prosimy o wiadomość
na adres info@squla.pl.
Koniecznie zajrzyj tutaj:
https://www.squla.pl/blog#nauczyciele
https://www.facebook.com/SqulaPL/
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W zakresie fizycznego obszaru
rozwoju: osiągnięcie sprawności
motorycznych i sensorycznych
tworzących umiejętność skute-
cznego działania i komunikacji.
W zakresie emocjonalnego
obszaru rozwoju: osiągnięcie
świadomości przeżywanych
emocji i umiejętność panowania
nad nimi oraz wyrażania ich       
 w sposób umożliwiający
współdziałanie w grupie.
W zakresie społecznego
obszaru rozwoju: umiejętność
tworzenia relacji, współdziałania,
współpracy oraz samodzielnej
organizacji pracy w małych
grupach, w tym organizacji

W zakresie poznawczego
obszaru rozwoju: osiągnięcie
umiejętności poprawnego po-
sługiwania się językiem polskim
w mowie i piśmie, pozwalającej
na samodzielną aktywność,
komunikację i efektywną naukę;
umiejętności czytania na pozio-
mie umożliwiającym samodziel-
ne korzystanie z niej w różnych
sytuacjach życiowych, w tym
kontynuowanie nauki na kolej-
nym etapie edukacyjnym 

Ogólne cele kształcenia
(wg podstawy programowej)

      pracy przy wykorzystaniu
      technologii.

       i rozwijania swoich
       zainteresowań; umiejętności
       stawiania pytań; samodzielnego,
       refleksyjnego, logicznego,
       krytycznego i twórczego
       myślenia.

Edukacja polonistyczna: uczeń wykonuje ekspery-
menty językowe, nadaje znaczenie czynnościom       
 i doświadczeniom, tworząc charakterystyczne dla
siebie formy wypowiedzi; eksperymentuje, prze-
kształca tekst; słucha z uwagą wypowiedzi nauczy-
ciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach
życiowych, wymagających komunikacji i wzajemne-
go zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej
się osobie; wykonuje zadanie według usłyszanej
instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumie-
nia lub braku pewności zrozumienia słuchanej
wypowiedzi; słucha i czeka na swoją kolej, panuje
nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie 
 w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą
osobę; przestrzega poprawności ortograficznej       
 w wyrazach poznanych  i opracowanych podczas
zajęć; korzysta z różnych źródeł informacji, np.
zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania.
Edukacji społeczna: uczeń wykorzystuje pracę
zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując
rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą
nowych technologii.
Edukacja przyrodnicza: uczeń ma świadomość
pozytywnego znaczenia technologii w życiu
człowieka.
Edukacja plastyczna: uczeń wycina, składa.
Edukacja informatyczna: uczeń posługuje się
komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym
oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu
zadania; korzysta z udostępnionych mu stron i za-
sobów internetowych; współpracuje z uczniami,
wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami,
wykorzystując technologię; wykorzystuje możliwości
technologii do komunikowania się w procesie
uczenia się; posługuje się udostępnioną mu
technologią zgodnie z ustalonymi zasadami.
Etyka: uczeń przestrzega zasad obowiązu-       
 jących we wspólnocie osób, której jest            
 członkiem.

Treści kształcenia
(wg podstawy programowej)
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potrafi korzystać z tablicy multimedialnej/ komputera/ tabletu/ smartfona,
potrafi rozwiązywać quizy na platformie Squla.pl,
poznaje, zapamiętuje i stosuje w praktyce nowe słowa (poszerza słownictwo),
zna sposoby na szybkie zapamiętywanie nowo poznanych słów (technika
skojarzeń),
ćwiczy wyobraźnię.

Cele operacyjne (nabyte umiejętności)
Uczeń:

Sprawne komunikowanie się w języku ojczystym.
Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
Kreatywność, innowacyjność, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia,
rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
Kompetencje społeczne (komunikacja, współpraca w grupie, w tym w śro-
dowiskach wirtualnych).
Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
Kompetencje informatyczne.

Rozwijane umiejętności (kompetencje kluczowe)

samodzielnego dochodzenia do wiedzy
gra dydaktyczna „Zgadnij, kim jestem?”
pytań i odpowiedzi (rozmowa kierowana)
zadań stawianych do wykonania
aktywizująca z użyciem nowoczesnych technologii
(ćwiczenia interaktywne)
słowna podająca (objaśnienia)
twórczego myślenia
działań praktycznych (wycinanka, malowanka)
mnemotechnika

Metody Czas zajęć
Dwie godziny
lekcyjne, czyli 90
minut  (z przer-
wami wg uznania
prowadzącego,
ale nie rzadszymi
niż co 30 minut).
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Przygotowane wcześniej przez nauczyciela (dla każdego ucznia) papierowe
opaski z obrazkami lub napisami – nazwami zawodów, np.: LEKARZ,
DENTYSTA, PIELĘGNIARKA, KIEROWCA, SPORTOWIEC, SPRZEDAWCA,
ROLNIK, PISARZ, NAUCZYCIEL, BANKOWIEC, YOUTUBER, POLICJANT,
ŻOŁNIERZ, STRAŻAK, PILOT, MARYNARZ, DZIENNIKARZ, AKTOR,
PIOSENKARZ, KUCHARZ, MALARZ, MUZYK itp.
Zestaw interaktywny z dostępem do internetu (komputer + projektor
multimedialny przekazujący sygnał wideo na powierzchnię tablicy + tablica
interaktywna lub komputer + rzutnik).
Komputery/ tablety/ smartfony z dostępem do internetu – po jedynym na
dwoje uczniów (opcjonalnie).
Bezpłatne konto nauczyciela i klasy na portalu Squla.pl.
Zasoby multimedialne – Squla.pl: quiz „Poznaję nowe słowa 2”:
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/przygoda-z-polskim/maly-
erudyta/2990-poznaje-nowe-slowa-2; ścieżka do quizu: Squla.pl – Zaloguj się
(Naukaizabawa.squla.pl) – Klasa 3 – Przygoda z polskim – Mały erudyta –
Poznaję nowe słowa 2 (Czym jest debata? Co to znaczy „irytować się”?
Rozegraj tę misję i poznaj odpowiedzi na te i inne trudne pytania.)
Wydrukowane, dołączone do scenariusza karty (dla każdego ucznia):

malowanka (dokończ rysunek) SOWA KSIĄŻKOWA,
wycinanka (układanka) ENCYKLOPEDIA.

Przybory do pisania (dla każdego ucznia).
Nożyczki (dla każdego ucznia).
Wydrukowane i uzupełnione, dołączone do scenariusza, dyplomy uznania
(dla każdego ucznia): BRAWO, JESTEŚ CHODZĄCĄ ENCYKLOPEDIĄ!

Środki dydaktyczne
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Uczniowie siadają w kręgu. Jeden uczeń zajmuje miejsce w środku. Nauczyciel
zakłada na jego głowę przygotowaną wcześniej papierową opaskę z napisem –
nazwą zawodu (osoba, która dostaje opaskę, nie może zobaczyć, co na niej jest).
Jeśli zajęcia prowadzone są w grupie dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać,
opaski powinny mieć rysunki przedstawiające atrybuty danego zawodu. Taka
forma sprawdza się także na zajęciach z uczniami starszymi.
Zadanie polega na tym, by uczniowie, którzy znajdą się (pojedynczo) w środku
koła, odgadli, kim są – jaki zawód wykonują.
Uczeń może dołączyć do kręgu (wyjść z jego środka), kiedy odgadnie, kim jest.
Wtedy jego miejsce zajmuje kolejna osoba, której nauczyciel zakłada nową
opaskę z inną nazwą zawodu.
Uczeń z opaską (widoczną dla innych) – zadaje pytania, które mają mu pomóc
rozwiązać zagadkę - dowiedzieć się, kim jest, jaki ma zawód. Reszta klasy
odpowiada tylko TAK lub NIE.
W razie potrzeby – nauczyciel pomaga uczniom w sformułowaniu pytań.
Zawody powinny być ogólnie znane, by łatwo było uczniom odgadywać, kim są.

Nauczyciel przedstawia cele operacyjne zajęć i zaprasza uczniów do Squli – pro-
ponuje zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii, np. tablicy multimedialnej.
Dostosowanie. Jeśli w klasie nie ma możliwości skorzystania z tablicy
multimedialnej, nauczyciel może wykorzystać komputer z rzutnikiem (wtedy
uczeń wykonuje czynności opisane niżej bezpośrednio na klawiaturze/ za pomocą
myszki lub mówi nauczycielowi, co powinien zrobić).
Fakultatywnie. Scenariusz zakłada użycie w dalszej części zajęć komputerów/
tabletów/ smartfonów do pracy w grupach (parach). Jeśli to niemożliwe, należy
pominąć ten fragment scenariusza.
Dla pewności. Należy sprawdzić przed lekcją połączenie z internetem, sprawdzić,
czy wykorzystywane linki/adresy internetowe są dostępne.
Uzasadnienie zastosowania TIK:

większa motywacja uczniów do nauki i aktywności,
większa motywacja do udzielania poprawnych odpowiedzi,
zaangażowanie wielu zmysłów,
szybki czas przyswajania informacji przez uczniów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
I – Faza wstępna
Zabawa integracyjna „Zgadnij, kim jestem?”

II – Faza przygotowawcza



Opcje aktywności (w zależności od dostępnego sprzętu): tablica multimedialna
(odpowiedzi zaznaczają chętni uczniowie), komputer z podłączeniem do
rzutnika (odpowiedzi zaznacza nauczyciel lub chętni uczniowie), komputery/
tablety/ smartfony (dla każdego ucznia lub małych grup).
Wyrazy do zapamiętania z misji 1: horyzont, widnokrąg, defekt,
encyklopedia, debata, gawra, hermetyczny, irytować się, knieja,
lekkoatletyka, lekkoduch.
Zadaniem każdego ucznia jest zapamiętanie trzech trudnych wyrazów z misji 1.
quizu. Początkowo nauczyciel nie tłumaczy - co zrobić, by zapamiętać słowa (jeśli
uczniowie pracują indywidualnie - każdy ma dostęp do sprzętu elektronicznego
- nauczyciel czeka, aż wszyscy skończą misję nr 1, pomagając osobom, które
mają problem).

Chętni uczniowie mówią, jakie słowa zapamiętali.
Nauczyciel przedstawia sposób na zapamiętywanie nowych trudnych słów:
skojarzenia (np. brzmieniowe i wizualne). Wyjaśnia, że - by odkryć skojarzenia –
warto zadać kilka pytań pomocniczych. Przykładowe pytania do słowa
HORYZONT: Jaki horyzont jest duży? Jakie słowo kojarzy się z tym wyrazem? Jaki
masz pomysł na zapamiętanie tego słowa?
Trzy pierwsze (lub wybrane) trudne słowa z quizu klasa opracowuje wspólnie    
 z nauczycielem, pozostałe – w parach lub małych grupach.
Uczniowie pracują w parach/grupach – poszukują skojarzeń do trzech trudnych
wyrazów z quizu (innych niż opracowane przed chwilą wspólnie z nauczycielem).
Nauczyciel pomaga, jeśli mają problem z przypomnieniem sobie słów. Należy
zwrócić uwagę, żeby pary/grupy nie opracowywały tych samych słów.
Uczniowie prezentują efekt swojej pracy: jedna osoba z pary/grupy zadaje
pytania, druga odpowiada, a reszta klasy stara się odgadnąć, o jaki wyraz im
chodzi. Nauczyciel przypomina, by nie używać cały czas pytań zamkniętych,
rozpoczynających się od „czy”.

III – Faza realizacji
 1. Przystępujemy do gry „Poznaję nowe słowa 2”, składającej się z trzech misji
(każda po 10 pytań). Na zajęciach w klasie wykorzystujemy misję nr 1 (10 pytań).

2. Po zaliczeniu misji nr 1 - zabawa w skojarzenia z wykorzystaniem trudnych słów
z quizu „Poznaję nowe słowa 2”.
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Przykładowa prezentacja (GAWRA):

Nauczyciel skłania uczniów do rozmowy o zabawie w skojarzenia. Przykładowe
pytania: Jak wam się podobała ta zabawa ze słowami? Dlaczego tak łatwo było
odgadnąć niektóre słowa?
Uczniowie i nauczyciel sprawdzają, ile pojęć udało się uczniom zapamiętać.
Nauczyciel zapisuje na tablicy wymieniane przez uczniów trudne słowa użyte      
 w quizie.
Jeśli któryś z wyrazów nie został wymieniony przez dzieci, nauczyciel zadaje
pytania, by uczniowie skojarzyli słowo.
Nauczyciel inicjuje rozmowę z uczniami – dlaczego właśnie tego słowa nie udało
się zapamiętać i co zrobić, by je zapamiętać (wspólne poszukiwanie
najśmieszniejszych skojarzeń).
Element nagrody:

malowanka (dokończ rysunek) SOWA KSIĄŻKOWA,
wycinanka (układanka) ENCYKLOPEDIA,
dyplom uznania CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA.

Misja nr 2 i 3 quizu – zabawa w grupie (np. w świetlicy) lub indywidualna (w
domu) – nauczyciel śledzi postępy ucznia (konto klasowe).

- Z czym kojarzy ci się brzmienie tego słowa?
- Z gawronem.
- Z jakim miejscem kojarzy ci się to słowo?
- Z lasem.
- Czy mogą w tym czymś mieszkać zwierzęta?
- Tak.
- Jakie zwierzęta mogą  w tym mieszkać?

IV – Faza podsumowująca
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