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Opracowanie oparte na materiałach zdobytych na  kursie: 

„Using e-learning in the Classroom”  

 

 

Termin:     15-19 maja 2017r.  

Miejsce:     Praga w Czechach 

Autor opracowania:    Anna Artemiuk-Zięba 

Tytuł opracowania:     Scenariusz zajęć  z przedmiotu Plastyka dla klas IV-VII 

  oraz 2 gimnazjum. Temat: „Zima 2018” 
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Realizowane cele podstawy programowej - Treści kształcenia:  
Uczeń: 
- korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej 
- stosuje różnorodne techniki plastyczne  
- ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy 
kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form; 
 

Realizowane cele podstawy programowej - Kierunki działań: 
- w trakcie realizacji programu należy uwzględniać różne formy i metody kształcenia; 
- różnorodne formy ekspresji twórczej pobudzają sferę emocjonalną, poprzez angażowanie różnych 
zmysłów; 
- wycieczki, w tym zajęcia plenerowe; 
 

Cele: 
-  rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez obserwację 
- utrwalanie i rozwijanie wiedzy z zakresu pojęć plastycznych 
- utrwalanie i poszerzanie wiedzy z zakresu technik informatycznych  
 

Metody:  Ćwiczeniowa  

 

Środki dydaktyczne: 
Krajobraz – plenery wokół szkoły 
Aparaty fotograficzne. 
 

Techniki:  Obraz cyfrowy przesyłany internetowo.  

 

Forma zajęć: grupowa, indywidualna 

 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

 

Przebieg pierwszej lekcji: 
Na podstawie filmu Nigela Dansona - strona aneczka6644.weebly.com w zakładce blog, uczniowie 
poznają 7 zasad fotografii krajobrazowej.  
Wykonywanie zdjęć krajobrazów zimowych wokół szkoły.  
Przesyłanie na specjalnie utworzone konto mailowe:  kolbudzka@gmail.com 
 

Przebieg lekcji drugiej: 
Nauczyciel omawia zdjęcia, na których uczniowie dokonali korekty poprzez kontakt mailowy. 
Korekty przysłanych zdjęć.  Omówienie zdjęć już znajdujących się na stronie internetowej szkoły 
http://zkpigkolbudy.edu.pl/. w zakładce „galeria” – zima 2018 – oraz na stronie: 
https://aneczka6644.weebly.com/blog.html 
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