Scenariusze
lekcji otwartych
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele
dla niezwykłych uczniów”

Projekt „Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów” o numerze POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037574
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna

Na okładce: plakat do projektu pt. „Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”,
główna nagroda – autorka Magdalena Fruba 2a

C

elem naszego projektu było podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to
szczególnie ważne, gdyż w ZSOiT co roku jest więcej takich uczniów a placówka nie ma statusu
szkoły integracyjnej. Projekt dał możliwość uczestniczenia w warsztatowych formach szkoleniowych za granicą. Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej oznacza jednoczesne podniesienie jakości pracy szkoły oraz jakości pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Poznanie systemu edukacji oraz systemu wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kraju partnerskim – Hiszpanii, było dodatkowym atutem udziału w projekcie. Z wiedzy nabytej podczas kursów oraz job shadowing można skorzystać w celu wprowadzenia ewentualnych zmian w pracy szkoły dotyczącej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praca wyróżniona w konkursie na plakat do projektu – autorka Sara Sawicka 2b

Scenariusz lekcji otwartej z podstaw psychologii
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
TEMAT LEKCJI: „Jak mnie widzą inni?”
TERMIN: 14 marca 2019
CZAS REALIZACJI: 45 minut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Danuta Sadownik
NAUCZYCIELE OBSERWUJĄCY: Uczestnicy projektu oraz pozostali nauczyciele szkoły
KLASA: IID
CELE:
CEL WIODĄCY:
• Rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć człowieka
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Uczniowie dowiadują się w jaki sposób są odbierani przez rówieśników
• Uczniowie potrafią odróżniać stany emocjonalne i uczuciowe człowieka
• Uczniowie doświadczają empatycznej relacji w gronie rówieśniczym
• Uczniowie będą mogli zastosować zdobyte umiejętności w relacjach rodzinnych i rówieśniczych
METODA: Arteterapia
TECHNIKI:
• Budowanie zespołu
• Autorefleksja

NARZĘDZIA:
• Kolorowa bibuła garbowana, nożyczki, taśma samoprzylepna
PRZEBIEG LEKCJI:
Wprowadzenie: Nauczyciel przedstawia cele lekcji oraz sposób jej przeprowadzenia.
Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniu:
1. Uczniowie pod przewodnictwem nauczyciela rozpoznają 5 wiodących emocji: radość, smutek, złość,
strach i odrazę.
2. Spośród powyższych wybierają te, które nauczą się rozpoznawać u innych.
3. Poszczególnym emocjom przypisują wybrany kolor: radość – żółty, smutek – niebieski, złość – czerwony.
4. Pocięte na paski bibuły w tych kolorach przyklejają na plecach koleżanek i kolegów przy pomocy taśmy samoprzylepnej. Odpowiedni kolor ma ukazywać w jaki sposób wzajemnie widzą emocje, znajdujące się w drugim człowieku. Każdy uczestnik zajęć powinien przykleić kolorową bibułę do pleców
każdego z pozostałych uczniów, próbując współodczuwać stan emocjonalny koleżanki/kolegi.
5. Po zakończeniu tej części zadania, uczniowie siadają i odczepione z pleców bibułki układają przed
sobą, obserwując przez chwilę, jakiego koloru otrzymali najwięcej.
Autorefleksja i omówienie: Przekazując sobie głos wypowiadają się na temat refleksji związanych z
informacjami o sobie – na ile się zgadzają z empatyczną oceną własnej osoby, a na ile ich zdanie jest
odmienne.
Ewaluacja ustna: Uczestnicy zajęć dzielą się swoimi opiniami na temat lekcji, jej odniesieniu do założonych celów i przydatności wniosków wyciągniętych z ćwiczenia w realnym życiu.
LITERATURA:
Koryna Opala Wnuk Sztuka, która pomaga dzieciom. Wydawnictwo FEERIA
Arteterapia.pl

Scenariusz lekcji otwartej z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
TEMAT LEKCJI: „Wykorzystanie techniki kolażu na lekcji języka angielskiego – utrwalenie
przymiotników opisujących cechy charakteru lub wyglądu”.
TERMIN: 28.03.2019
CZAS REALIZACJI: 45 minut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Joanna Winiarska
NAUCZYCIELE OBSERWUJĄCY: uczestnicy projektu oraz pozostali nauczyciele szkoły
KLASA: grupa A6 (poziom pre-intermediate)
CELE:
CEL WIODĄCY:
• Stworzenie obrazu techniką kolażu
• Kształcenie umiejętności mówienia – wypowiadanie się na temat swojej pracy (obrazu)
• Dobieranie przymiotników opisujących cechy wyglądu i charakteru do stworzonej pracy
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Uczniowie utrwalają przymiotniki opisujące cechy charakteru i wyglądu
• Uczniowie rozwijają umiejętności uzasadniania wyboru – podawanie argumentów
METODA: metoda zadaniowa, metoda praktycznego działania

TECHNIKI: praca grupowa; burza mózgów, autorefleksja
NARZĘDZIA: zdjęcia znanych osób z gazet lub wydrukowane, kolorowe kartki bloku technicznego, nożyczki, klej, taśma klejąca, taśma klejąca dwustronna, kolorowe pisaki, kolorowe karteczki do przyklejenia, magnesy do tablicy
PRZEBIEG LEKCJI:
Wprowadzenie: Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem zajęć, przedstawia cele do zrealizowania.
Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniu:
1. Nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe kartki bloku technicznego i prosi, aby każdy uczeń podszedł
do stolika, na którym wcześniej zostały przygotowane zdjęcia pocięte na cztery części (górna prawa
i lewa część oraz dolna lewa i prawa część) i losowo wybrał cztery różne kawałki zdjęć.
2. Zadaniem uczniów jest stworzenie jak najbardziej kompletnej postaci z czterech posiadanych części
– nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie mogą dorysować brakujące, ich zadaniem, elementy lub dociąć
fragmenty zdjęć wedle potrzeby.
3. Po ukończeniu „tworzenia” postaci, każdy uczeń pisze na kartce przymiotnik lub zwrot, jaki kojarzy
mu się z utworzoną osobą (uczniowie mogą skorzystać z notatek lub poszukać potrzebnych słów w
słownikach internetowych).
4. Nauczyciel sukcesywnie przywiesza ukończone prace na tablicy, aby uczniowie mogli podziwiać kolaże swoich kolegów i koleżanek. Kiedy wszystkie prace są gotowe – uczniowie wybierają trzy najlepsze/najciekawsze ich zdaniem prace i głosują, która powinna zająć miejsca od 1 do 3. Wybierając
prace – uczniowie uzasadniają swój wybór.

5. Następnie nauczyciel rozdaje uczniom kolorowe karteczki i prosi, aby spojrzeli na ścianę za sobą – na
środku kartek brystolu przyczepionego do ściany, jest napis „I AM” („Jestem”). Prowadzący zajęcia
prosi uczniów, aby każdy pomyślał, jakim wyrazem/zwrotem chciałby dokończyć zdanie, a następnie, aby umieścił (przykleił) uzupełnioną karteczkę w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu na
brystolu. Karteczkę można również przyczepić w dowolny, wybrany sposób (prosto, pod kątem, do
góry nogami ), uczniowie mają całkowitą swobodę (jedyna zasada to niezasłanianie innych kartek).
Autorefleksja i omówienie: Nauczyciel podsumowuje zajęcia, przypomina uczniom co było ich celem i
zadaje pytania z nimi związane, np.:
• Czy trudno było stworzyć obraz z różnych części?
• Czy podobały się im ich obrazy?
• Czy stworzony obraz jest dla nich pozytywny czy negatywny?
• Czy kolaż przedstawia jakąś cechę ich charakteru?
• Co dały im te zajęcia?
Ewaluacja ustna: Uczniowie dzielą się swoimi opiniami dotyczącymi zajęć, wskazują elementy, które
były dla nich najbardziej pomocne w odniesieniu celów lekcji oraz do własnej nauki języka angielskiego.
LITERATURA:
http://www.wszpwn.com.pl , „Rola wizualizacji w nauczaniu języków obcych”

Scenariusz lekcji otwartej
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
TEMAT LEKCJI: Zaproszenie – die Einladung
TERMIN: 10.06.2019
CZAS REALIZACJI: 45 minut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Bożena Brzezik
NAUCZYCIELE OBSERWUJĄCY: nauczyciele ZSOiT
KLASA: 1 technikum
CELE:
• skonstruowanie zaproszenia na urodziny, przyjęcie, utrwalenie czasownika einladen, (określenia
miejsca, czasu i celu napisania zaproszenia, powtórzenie stosowania liczebnika porządkowego),
• doskonalenie wypowiedzi poprzez prezentację wykonanej pracy i zaproszenie gości (nauczyciele obserwujący lekcję),
• współpraca w małych grupach,
• doskonalenie umiejętności zastosowania i przekazania precyzyjnych danych,
• kształcenie umiejętności wykorzystania materiałów do zapisania własnych pomysłów.
CEL WIODĄCY: tworzenie i doskonalenie krótkiej spójnej treści w formie zaproszenia.
CELE SZCZEGÓŁOWE: utrwalenie słownictwa z zakresu kultury i życia prywatnego, kształcenie umiejętności wykorzystania materiałów do zapisania własnych pomysłów. W zakresie kształtowania kompetencji kluczowych: uczeń współdziała w grupie.

METODA: aktywizująca /plastykoterapia.
TECHNIKI: praca w grupach.
NARZĘDZIA: szablon zaproszenia lub czysta karta, kredki, flamastry, farby, plastelina.
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przywitanie uczniów.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wstęp do tematu poprzez pytanie: z jakiej okazji zapraszasz koleżanki, kolegów, znajomych?
W jakiej formie można przekazać zaproszenia?(ustne, pisemne)
4. Sformułowanie przez uczniów tematu i zapisanie go w języku obcym na tablicy. (zapisanie celu
lekcji, daty na tablicy).
5. Jako wprowadzenie do lekcji uczniowie przypominają i podają wyrażenia potrzebne do zaproszenia: określenia miejsca, np. im Restaurant, bei mir zu Hause; określenia czasu: am 1. Juli (am ersten
Juli – zastosowanie liczebnika porządkowego) am Freitag – przypomnienie dni tygodnia; um 18.00
Uhr – przypomnienie podawania czasu zegarowego.
6. Uczniowie dobierają się w grupy 3 osobowe.
7. Uczniowie zapoznają się z zadaniem: tworzą zaproszenia całościowo lub korzystają z podanego
szablonu, wybierają materiały piśmiennicze, ustalają dane do zaproszenia.
8. Uczniowie realizują zadanie w grupach.
9. Uczniowie prezentują zaproszenia, jednocześnie zwracają się do nauczycieli obecnych na lekcji.
10. Zaproszenia wszystkich grup zaprezentowane zostają na tablicy.
11. Po zakończeniu zadania uczniowie wypowiadają się krótko na forum, w jakim stopniu udało im się
zrealizować swój pomysł i jak oceniają zadanie.

Scenariusz lekcji otwartej
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
TEMAT LEKCJI: END OF YEAR QUIZ – QUIZ KOŃCOWOROCZNY
TERMIN: 11 czerwca 2019
CZAS REALIZACJI: 45 min
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Monika Salamon
NAUCZYCIELE OBSERWUJĄCY: Elwira Kozak (dyrektor, język polski), Marzena Baćkowska
(język polski), Bożena Brzezik (język niemiecki), Maja Huminiłowicz (język angielski)
KLASA: 1tc
CELE:
CEL WIODĄCY: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy pierwszej
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Przypomnienie i utrwalenie słownictwa z działów:
• człowiek i jego emocje
• krajobraz, sporty ekstremalne
• filmy i telewizja
• pogoda i katastrofy naturalne
Przypomnienie i utrwalenie struktur gramatycznych:
• dawanie rad
• czas przeszły
• czasowniki modalne
• stopniowanie przymiotnika

METODA: Gra dydaktyczna
TECHNIKI: Praca w grupach (uczeń uczy ucznia)
NARZĘDZIA:
Tablica
Komputer z podłączonym telewizorem - zdjęcia
Karta – plansza w formie papierowej, z której nauczyciel czyta pytania
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie obecności, przedstawienie gości.
2. Wyjaśnienie, jakie są cele lekcji.
3. Uczniowie zostają podzieleni na trzy czteroosobowe grupy , z jednym wyraźnym liderem każda. Liderem jest uczeń/ uczennica, który/a dobrze sobie radzi z językiem angielskim.
• Nauczyciel narysował na tablicy schemat – planszę do gry (w załączniku), która składa się z czterech
części. Każda część odpowiada jednemu rozdziałowi z książki, które uczniowie przerobili w ciągu
roku szkolnego. Do każdego rozdziału są cztery pytania o zróżnicowanym stopniu trudności.
• Każda grupa będzie po kolei wybierać pytania, na które chce odpowiedzieć. Uczniowie sami decydują, czy wolą pytania łatwiejsze, czy trudniejsze. Jednak uczniowie wiedzą tylko, za jaką „stawkę”
są pytania (pytania za $50, $100, $200 i $300), nie znają treści pytania. Stąd pewien element ryzyka.
(Podnosi to atrakcyjność gry oraz zwiększa zaangażowanie uczniów). Oczywiście, uczniowie nie dostają prawdziwych pieniędzy.
• Grupy po kolei wybierają pytania, konsultują odpowiedzi w swoim gronie i odpowiadają na nie. Jeśli
jakaś grupa nie zna odpowiedzi, inna grupa może przejąć ich pytanie. Jeśli odpowiedzą prawidłowo,
otrzymują odpowiednią sumę „pieniędzy”.
• Kontynuujemy grę do wyczerpania odpowiedzi. Wygrywa grupa, która ma najwięcej „pieniędzy” na
koncie.
4. Każda grupa dostaje odpowiednią do wyników ocenę – dodatkowe punkty oraz plusy.
5. Podsumowanie lekcji – dyskutujemy, które pytania sprawiły uczniom najwięcej problemów, które
najmniej, dlaczego.
LITERATURA:
Pomysł gry znalazłam w ulotce wydawnictwa Oxford University Press, pt. „ Christmas activities 2011”. Gra nazywała się
„Christmas Jeopardy”. Zmodyfikowałam ją do swoich potrzeb.
Zdjęcia wykorzystane w grze pochodzą z internetu.

UNIT 3

$300 Narrating – make a short story in the
past – use words:
FRIGHTENED
SPIDER
BATHROOM
SCREAM

My problem:
I don’t understand the maths homework

Describe a photo ( who/ where/
Review a film -5 aspects
what they are doing + equipment) –
choose 1 photo

Describe the rules using modal verbs

Rules at the birthday party

$200 GIVE 3 pieces of ADVICE –

Make sentences in past continuos.
What was happening when you
came to this place?

Translate:
Advertisement
Slogan
Annoying
Aimed at

Give 5 adjectives describing positive / Landscape words – name some land- Films TV shows – what kinds of
negative emotions
scape features you can see in the
shows are in the pictures?
photos

UNIT 2

$100 Accidents that may happen to people Name extreme sports in the photos
- name 4

$50

UNIT 1

cold dangerous
powerful small

expensive

fast

high

old

5 The cheetah is __________________ animal
on the planet.

4 The Pink Star diamond is
__________________ diamond in the world.

3 San Pedro Sula is __________________ city in
the world.

2 Vatican City is __________________ country in
the world.

1 Mount Everest is __________________
mountain in the world.

Complete the sentences using the
superlative. Choose an appropriate
adjective

Make 3 sentences comparing the
north of Poland with the south

Name 4 natural disasters
Seen in the pictures

What’s the weather like?

UNIT 4

Scenariusz lekcji otwartej
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
TEMAT LEKCJI: Pisanie nie musi być trudne dla dyslektyków – Grammarly i jak go używać
TERMIN: 13.09.2019
CZAS REALIZACJI: 45 minut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Magdalena Mucowska
NAUCZYCIELE OBSERWUJĄCY: nauczyciele ZSOiT
KLASA: grupa A35
CELE:
CEL WIODĄCY: Umiejętność pisania kreatywnego, pisanie bloga, przygotowanie do egzaminu
maturalnego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Uczeń zna wymagania formalne dotyczące wpisu na bloga
• Uczeń wie jak oceniana jest praca pisemna wpis na bloga na maturze
• Uczeń potrafi napisać wpis na bloga
• Uczeń potrafi korzystać z narzędzi internetowych aby poprawić swoją umiejętność pisania testu w
jęz. angielskim
METODA: komunikacyjna
TECHNIKI: oglądanie filmu, praca indywidualna , burza mózgów, praca przy komputerze
NARZĘDZIA: komputer z aplikacją Grammarly
PRZEBIEG LEKCJI:
1. Nauczyciel określa cel lekcji – ćwiczenie umiejętności pisania bloga zgodnie ze standardami ocenia
na maturze pisemnej – 2 min.

2. Nauczyciel pyta uczniów o to co sprawia im największe kłopoty przy pisaniu tekstów, jakie błędy
najczęściej popełniają – 3 min.
3. Nauczyciel prezentuje film za Youtube pokazujący możliwe zastosowania aplikacji Grammarly – 4
min.
4. Nauczyciel rozdaje zadanie uczniom i sprawdza czy wiedzą co należy napisać, jak należy napisać i jak
zostanie to ocenione zgodnie z kryteriami oceny prac maturalnych – 4 min.
5. Nauczyciel prosi o uruchomienie i zalogowanie się do aplikacji Grammarly na komputerze – 4 min.
6. Nauczyciel omawia możliwości aplikacji Grammaly i pokazuje jak z nich korzystać – 3 min.
7. Uczniowie piszą prace – 15 min.
8. Uczniowie czytają prace i wspólnie z nauczycielem oceniają pracę zgodnie z kryteriami oceny na
egzaminie maturalnym – 5 min.
9. Nauczyciel pyta o opinie uczniów, na ile ta aplikacja ułatwiła im zadania – 3 min.
10. Nauczyciel objaśnia inne możliwe zastosowania aplikacji Grammarly – 2 min.
Zadanie dla uczniów:
Po powrocie z kursu językowego chcesz podzielić się swoimi wrażeniami z tego wyjazdu na blogu.
• Opisz miejscowość, w której ten kurs się odbywał.

• Wspomnij, jaki rodzaj zakwaterowania wybrałeś(-aś), i uzasadnij swój wybór.
• Napisz, co było największą zaletą zajęć językowych na tym kursie.
• Poinformuj, jakie miałeś(-aś) problemy w trakcie wyjazdu.
Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna
wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane). Oceniane są:
umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty),
bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).
Podpisz się jako XYZ.
Guess what! I’ve just come back from a language course.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
LITERATURA:
https://youtu.be/MOo9iJ8RYWM
https://www.grammarly.com/

Scenariusz lekcji otwartej
w ramach projektu pt.
„Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów”
TEMAT LEKCJI: Pisanie artykułu przy użyciu techniki R.A.F.T.
TERMIN: 23.09.2019
CZAS REALIZACJI: 45 minut
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Maja Huminiłowicz
NAUCZYCIELE OBSERWUJĄCY: nauczyciele ZSOiT
KLASA: grupa A7
CELE:
CEL WIODĄCY: Umiejętność pisania kreatywnego, pisanie artykułu
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Uczeń określa autora tekstu oraz grupę docelową czytelników
• Uczeń formułuje temat pracy
• Uczeń potrafi napisać artykuł
METODA: JIGSAW – praca w grupach pozwalająca na efektywną pracę uczniów bez względu na ich
poziom oraz potrzeby edukacyjne

TECHNIKI: R.A.F.T. (Role, Audience, Form, Topic – rola autora, czytelnicy, forma, temat)
NARZĘDZIA: papier, słowniki
PRZEBIEG LEKCJI: Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Podział powinien być przemyślany tak, aby grupy
były zróżnicowane pod względem umiejętności uczniów. Każdy uczeń w grupie zostaje oznaczony cyfrą
od 1 do 4. Należy zwrócić uwagę aby uczniowie w obrębie grupy cyfrowej również byli zróżnicowani.
Jeśli grupa liczy ponad 4 osoby, należy dwóch uczniów oznaczyć tą samą cyfrą.
1. Nauczyciel określa cel lekcji – umiejętność pisania artykułu oraz podaje temat z którym ma być
związane wypracowanie uczniów: Zaśmiecone trawniki.
Nauczyciel objaśnia skróty literowe:
R – rola autora – kto pisze?, np. uczeń, pies, biegacz itp.
A – czytelnicy – do kogo piszemy?, np. dyrektor szkoły, władze miasta, mieszkańcy miasta
F – forma – np. list, artykuł, wpis do dziennika, wiersz . Nauczyciel sugeruje wybór artykułu.
T – temat – Zareklamuj kosze do śmieci. Napisz list z zażaleniem do władz miasta. Dzień z pamiętnika
psa.
Uczniowie wspólnie decydują o roli autora, czytelnikach docelowych oraz temacie. Nauczyciel
wybiera formę – artykuł. Uczniowie wspólnie ustalają tytuł artykułu – 10 min.
2. Uczniowie zbierają się w grupach „cyfrowych”. Grupa 1 pisze wstęp. Grupa 2 pisze pierwszą część
rozwinięcia. Grupa 3 pisze drugą część rozwinięcia. Grupa 4 pisze zakończenie/podsumowanie.
Każda grupa pisze trzy zdania – 15 min.
3. Po skończeniu pracy w grupach cyfrowych, uczniowie ponownie spotykają się w grupach pierwotnych
i tworzą spójny tekst – 10 min.
4. Po zakończeniu każda z grup odczytuje swój tekst. Nauczyciel ustnie ocenia prace i przyznaje punkty/
oceny – 10 min.
LITERATURA:
https://www.readingrockets.org/strategies/raft
https://www.readingrockets.org/strategies/jigsaw

Praca wyróżniona w konkursie na plakat do projektu – autorka Anna Graś, absolwentka

