
1. Temat wiodący: Idzie wiosna. 

Temat: Bawimy się  z wiosną na łące! 

 

2. Cele operacyjne: 

W wyniku podjętej aktywności dziecko: 

- wykonuje zadania zgodnie z poleceniem nauczyciela  

- poprawnie łączy dwie części obrazka przedstawiającego zwierzęta żyjące na łące 

(biedronka, żaba, ślimak, mrówka, pszczoła) przesuwając pisakiem interaktywnym na Tablicy 

Multimedialnej 

- rysuje obraz wiosennej łąki pisakiem inetraktywnym na Tablicy Multimedialnej, 

wykorzystując jej funkcje 

- tworzy na kartonie kompozycję przedstawiającą wiosenną łąkę wykorzystując tzw. chrupki 

dekoracyjne  

 

3. Uczestnicy działania: 
W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 2,5 – 3 lata z Przedszkola Miejskiego nr 202  

w Łodzi. Dzieci z tej grupy uczęszczają do przedszkola pierwszy rok. Podczas zajęć bardzo 

często wykorzystywana jest tablica multimedialna.  

 

4. Miejsce zajęć: 

Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi – sala dzieci z grupy Cytrynek (dzieci 2,5-3 letnie), 

gdzie jest często wykorzystywana tablica, oraz świetlica, gdzie jest umieszczona tablica 

mutlimedialna. 

 

5.Opis działania: 

Podczas prezentowanych zajęć dzieci miały możliwość samodzielnego posługiwania 

się pisakiem interaktywnym. Łączyły dwie części obrazka (przedstawiające fragmenty sylwet 

zwierząt) przesuwając je pisakiem interaktywnym i tworzyły w ten sposób jeden obrazek 

przedstawiający zwierzęta żyjące w środowisku łąki. Dzieci rysowały pisakiem wiosenną 

łąkę, wykorzystując znane im funkcje tablicy: zmieniały samodzielnie kolory, grubość linii 

wyznaczającej kontur rysowanego elementu.  

Po zakończeniu działań z tablicą multimedialną, dzieci wykonywały na papierze 

kompozycję wiosennej łąki wykorzystując niekonwencjonalne materiały plastyczne tzw.  

chrupki dekoracyjne. Są to elementy o intensywnych barwach, podobne do jadalnych chrupek 

kukurydzianych, wyglądem przypominające popularne Flipsy.  Chrupki dekoracyjne można 

dowolnie formować (sklejać, obcinać, modelować) mocząc je niewielka ilością  wody.  

Stosowanie w pracy z dziećmi w przedszkolu tablicy multimedialnej jest katalizatorem 

w procesie kształcenia, gdyż urządzenie to posiada ogromny i nowoczesny potencjał 

dydaktyczny. Ta forma uatrakcyjnia zajęcia oraz usprawnia proces uczenia się. Jest też 

wsparciem dla nauczyciela. Opracowane karty pracy mogą być bardzo atrakcyjne  

i zróżnicowane. Nauczyciel ma możliwość przygotowania ich do każdego tematu i celu zajęć. 

Ponadto zastosowanie tablicy sprzyja indywidualizacji pracy z dzieckiem, poprzez 

przygotowanie zadań dostosowanych do możliwości i potrzeb nawet najmłodszych dzieci. 

Natomiast chrupki dekoracyjne jest to niekonwencjonalny materiał wykorzystywany 

do komponowania jedynych w swoim rodzaju prac plastycznych. Dzięki zastosowaniu takich 

środków wyrazu wyobraźnia maluszka działa tworząc niezwykle kreatywne dzieła oraz 

pomaga ćwiczyć sprawność manualną. 

 

 Zastosowane metody i techniki:  

Metody pracy: 

- słowna – rozmowa, instrukcja, objaśnienia,  
- czynna – zadań stawianych do wykonania 

- percepcyjne - obserwacja, pokaz, 

Formy organizacyjne: 

- indywidualna 

- grupowa 

 

6. Środki dydaktyczne: 

Biały brystol, pędzle, kubek z wodą, chrupki dekoracyjne, tablica multimedialna  

z oprzyrządowaniem  


