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Teczka nauczyciela
 ● Wykorzystaj materiały zgromadzone w Teczce nauczyciela  

do przeprowadzenia nieszablonowych zajęć.

 ● Zainspiruj się naszymi pomysłami  
i dopasuj je do potrzeb swoich uczniów.

 ● Zaloguj się na Platformie MM:  
www.platformamm.pl.  
Znajdziesz tam mnóstwo przydatnych materiałów, 
które możesz dowolnie modyfikować.

W Niezbędniku Nauczyciela Szkoły znajdą Państwo ponadto:
 ● Materiały do pracy z uczniami: Odmiana rzeczownika przez przypadki (klasa V)

 ● Materiały na kolejne tygodnie pracy z projektem badawczym - sztuka

 ● Drugą część relacji: Zawieszenie zajęć a nauczanie online
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Sztuka - projekt badawczy
Tygodniowy plan zajęć zdalnych

Opracowała: Joanna Obuchowska

GRUPA WIEKOWA:
Całość realizowana była w mieszanej wiekowo klasie 0–I, po wcześniejszym dostosowaniu poszczególnych treści 
sceanariusz może zostać wykorzystany również w klasach II i III szkoły podstawowej.

CZAS:
1 godzina lekcyjna dziennie + zadania do wykonania poza czasem lekcji.

CELE OGÓLNE:
•	 zoptymalizowanie treści i form kształcenia na czas nauczania zdalnego,
•	 dostosowanie treści zalecanych do samodzielnej realizacji do poziomu umiejętności, możliwości 

i zainteresowań uczniów, aby w jak najmniejszym stopniu angażować rodziców,
•	 tworzenie zadań w jak najmniejszym stopniu opartych o pracę przy pomocy narzędzi cyfrowych (ograniczamy 

w ten sposób ekspozycję dzieci na działanie niebieskiego światła i nie narażamy ich na przekraczanie dziennych 
limitów użytkowania takich narzędzi),

•	 holistyczna integracja treści kształcenia, 
•	 łączenie metod i technik pracy w ramach sojuszu gwarantującego wszystkim uczniom optymalne warunki 

w procesie uczenia się,
•	 realizacja poszczególnych elementów podstawy programowej poprzez zajęcia stworzone na podstawie 

zainteresowań uczniów oraz wiedzy i materiałów ogólnodostępnych,
•	 ułatwianie procesu przeniesienia szkoły do domu – tworzenie bazy informacji i przydatnych linków dla 

rodziców zawierających wszelkie instrukcje i wskazówki dotyczące kształcenia zdalnego i realizacji określonych 
w planie zajęć.

ZASADY PRACY:
1. Dzieci przy wsparciu rodziców codziennie planują swój dzień i czas poświęcany na naukę i inne aktywności.
2. Uczniowie mają określony czas na przygotowanie się do zajęć bądź na pracę nad projektem. Samodzielnie lub 

przy wsparciu rodziców sprawdzają, czy niczego im nie brakuje i czy są w pełni przygotowani do podjęcia pracy 
(przybory, narzędzia cyfrowe, woda do picia itp.).

3. Dzieci pracują w jak największym stopniu samodzielnie. Z wyprzedzeniem określają, jakiej pomocy będą 
potrzebowały.

4. Przed komputerem/laptopem/tabletem/telefonem uczniowie spędzają maksymalnie dwie godziny dziennie.
5. W razie pytań bądź wątpliwości dzieci przy wsparciu rodziców, mogą napisać e-mail do nauczycielki (poznają 

w ten sposób nowe sposoby komunikacji) albo poszukać odpowiedzi w wyszukiwarce Google.
Zasady należy omówić zarówno z rodzicami uczniów, jak i z samymi uczniami – najlepszym rozwiązaniem jednak 
będzie stworzenie zasad opracowanych w spójności z kontraktami i regulaminami wewnętrznymi nawiązującymi 
do zasad postępowania z placówki szkolnej (kontrakty klasowe itp.). 

PONIEDZIAŁEK – OKREŚLANIE PYTAŃ BADAWCZYCH
Wstęp:
•	 Powitanie, pytanie o samopoczucie (termometr bądź wizualizacja samopoczucia), dzieci określają swój poziom 

energii do rozpoczęcia kolejnego tygodnia wyzwań szkolnych.
•	 10 minut na swobodną rozmowę na wybrany przez dzieci temat (nauczyciel sprawdza umiejętność budowania 

dłuższych wypowiedzi, stosowanie właściwej gramatyki i intonacji, prowadzenie rozmowy z uwzględnieniem 
logicznego ciągu wydarzeń, umiejętność oczekiwania na swoją kolej, właściwe włączanie się do rozmowy itd.).
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Część główna:
 y Zapoznanie uczniów z tematem projektu badawczego.
 y Rozmowa kierowana: nauczyciel zadaje przykładowe pytania, np.: „Sztuka, co to takiego?”, „Kto określa, co jest 

sztuką, a co nie?”, „Czy sztuka towarzyszy mi w moim życiu?”.
 y Wspólne określenie pytań badawczych i hipotez (proces trwający cały okres projektowy, elementy uzupełnia-

ne na bieżąco zgodnie z zainteresowaniami uczniów). 
 y Przykładowe pytania badawcze postawione przez dzieci: „Czy sztuka jest wtedy, kiedy ktoś się bardzo stara?”, 

„Czy zdjęcie może być dziełem sztuki?” (przykładowe materiały do wyciągania wniosków: http://areyouwat-
chingclosely.pl/fotografia-jako-dzielo-sztuki/ lub https://www.all-about-photo.com/photo-articles/photo-artic-
le/614/best-modern-photographers-of-january-2020, „Czy przedmioty codziennego użytku mogą być dziełem 
sztuki?” (przykładowy materiał do analizy – „Jak zrobić dzieło sztuki z ołówka?”: https://warszawa.naszemiasto.
pl/miniaturowe-dziela-sztuki-zobacz-niesamowite-rzezby-z/ga/c13-3786929/zd/20957241), „Czy dzieło sztuki 
musi być robione ręcznie?”, „Jakie istnieją inne dziedziny sztuki oprócz rzeźbiarstwa i malarstwa?”, „Czy sztuka 
teatralna też jest dziełem sztuki?”, „Dlaczego rzeźby się tak od siebie różnią?”.

 y Uczniowie notują pytania i hipotezy w formie notatki do stałego uzupełniania np. lapbooka bądź plakatu tema-
tycznego.

 y Omówienie nowych zasad pracy zdalnej.
 y Czas na pytania.

Podsumowanie:
 y Wspólne planowanie pracy samodzielnej, pomoc w określeniu potrzebnych materiałów.
 y Podsumowanie omówionych treści, utrwalanie informacji, systematyzowanie informacji.
 y Pożegnanie.

Praca samodzielna:
 y Uważne wycieczki online – wybrane muzea (https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-mu-

zeow-ktore-warto-zwiedzic-online). Uczeń wybiera z rodzicami dwa muzea, zapisuje ich nazwy i odszukuje ja 
na mapie (szukamy w Google Maps, na globusie, w atlasie lub na mapie). Podczas „wycieczki” wybiera dwa 
eksponaty które zrobiły na nim największe wrażenie (niekoniecznie „najładniejsze”).

 y Kaligrafia – sylaby i wyrazy – uzupełnianie ćwiczeń przedmiotowych lub przygotowanych kart pracy. Rodzice 
sprawdzają dokładność zapisu w liniaturze oraz łączenia liter, w razie potrzeby korygują postawę i chwyt pisar-
ski (https://www.youtube.com/watch?v=zTOUs2b4O80 – prawidłowy chwyt pisarski – materiał dla rodziców 
i uczniów; https://www.youtube.com/watch?v=1FBg9YXuIIM – akcesoria ułatwiające naukę pisania).

 y Matematyka – liczenie obiektów w poszczególnych salach/elementów na obrazach – określanie zbiorów 
na konkretach (można wykorzystać pomoce z domu jako reprezentację liczby obiektów w muzeum online), 
znaki </>/= (większy, mniejszy, równy), dodawanie i odejmowanie liczby obiektów z różnych sal/muzeów – za-
pisywanie działań w zeszycie przedmiotowym.

WTOREK – KRYTYK SZTUKI
Wstęp:

 y Powitanie.
 y Rozmowy na temat osiągnięć poprzedniego dnia i poranka.

Część główna:
 y Zapoznanie uczniów z nowymi pojęciami: ocena subiektywna i obiektywna – czym się charakteryzują, czego 

dotyczą, jak je rozróżnić i stosować adekwatnie do sytuacji?
•	 Stosowanie komunikatu „ja”: poznajemy zasady opracowane przez D. Golemana, by móc posługiwać się nimi 

w życiu codziennym.

http://areyouwatchingclosely.pl/fotografia-jako-dzielo-sztuki/
http://areyouwatchingclosely.pl/fotografia-jako-dzielo-sztuki/
https://www.all-about-photo.com/photo-articles/photo-article/614/best-modern-photographers-of-january-2020
https://www.all-about-photo.com/photo-articles/photo-article/614/best-modern-photographers-of-january-2020
https://warszawa.naszemiasto.pl/miniaturowe-dziela-sztuki-zobacz-niesamowite-rzezby-z/ga/c13-3786929/zd/20957241
https://warszawa.naszemiasto.pl/miniaturowe-dziela-sztuki-zobacz-niesamowite-rzezby-z/ga/c13-3786929/zd/20957241
https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online
https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online
https://www.youtube.com/watch?v=zTOUs2b4O80
https://www.youtube.com/watch?v=1FBg9YXuIIM
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•	 Krytyczna analiza wybranych przez dzieci dzieł sztuki. Dzieci odpowiadają na przykładowe pytania: „Co 
zwróciło moją uwagę?”, „Dlaczego wybrałam/em właśnie te eksponaty?”, „Jakie emocje/odczucia wzbudziły 
we mnie wybrane dzieła sztuki?”, „Jestem odbiorcą sztuki – co autor chciał mi przekazać?”, „Jakie elementy 
sprawiły, że dane dzieło sztuki wzbudziło moje zainteresowanie i dlaczego (np. kolor, kształt, nazwa, materiał 
itd.)?”.

•	 https://www.ancienthistorylists.com/pre-history/top-10-oldest-art-ever-discovered/ – najstarsze na świecie 
dzieła sztuki, odnalezione przez archeologów – prezentacja poprzez udostępnianie ekranu (opcje dostępne 
np. na: Skype, Google Hanguts, Zoom).

Podsumowanie:
•	 Powtórzenie treści według kolejności ich omawiania, systematyzacja wiedzy.
•	 Pytania uczniów.
•	 Podziękowanie uczniom za zaangażowanie i dzielenie się swoimi opiniami oraz wrażeniami dotyczącymi dzieł 

sztuki. 

Praca samodzielna:
•	 Stworzenie notatki do lapbooka lub wykonanie elementu plakatu na temat wybranych przez siebie dzieł sztuki, 

zadań krytyka i własnej, subiektywnej oceny wybranych eksponatów.
•	 Przekazanie domownikom zasad dotyczących tworzenia oceny w myśl zasad ustalonych przez nas podczas 

zajęć, ćwiczenie komunikatu „ja” w codziennej komunikacji.

ŚRODA – SZTUKA UŻYTKOWA I ESTETYCZNA
Wstęp:
•	 Rozmowa o osiągnięciach z dnia poprzedniego.
•	 Omówienie działalności artystycznej dzieci (Czy napotkały jakieś trudności? Czy odkryły coś nowego? Czy 

praca była dla nich przyjemna? Ile czasu zajęło im wykonanie zadania? – ostatnie informacje nauczyciel zbiera 
na potrzeby ewaluacji).

•	 Swobodna rozmowa – ok. 5 minut.

Część główna:
•	 Różnice pomiędzy rzeźbą a instalacją – przykłady.
•	 https://www.youtube.com/watch?v=k9iDXXw6xdY – sztuka użytkowa czy estetyczna? Jak ocenić twórczość 

Toma Deiningera? Wspólna analiza nagrania, zamieszczonych w nim treści (nagranie można obejrzeć wspólnie 
poprzez udostępnienie ekranu uczniom lub poprosić uczniów, by obejrzeli je przed zajęciami, w analizie nie 
musimy opierać się na dźwięku).

•	 Zadanie rozwijające kreatywność i myślenie poza schematami: próba stworzenia instalacji/rzeźby w 3 minuty 
z przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

•	 Poznajemy nowe pojęcia: sztuka estetyczna i użytkowa. Sprawdzenie rozumienia tych określeń przez dzieci. 
Tworzymy własne, zrozumiałe definicje w oparciu o te słownikowe.

•	 Prezentacja przykładów dzieł sztuki użytkowej i estetycznej – określanie ich funkcji i możliwości zastosowania.
•	 Demonstracja poszczególnych rzeźb z różnych materiałów.
•	 Wykorzystanie prezentacji dzieł sztuki estetycznej i użytkowej do wprowadzenia słownictwa z zakresu języka 

angielskiego: przymiotniki (old, new, small, big, colorful, dark, light), rzeczowniki (painting, sculpture, painter, 
sculptor, artist, art), pytania i odpowiedzi (What is it?, This is…).

Podsumowanie:
•	 Powtórzenie treści lekcji, systematyzowanie wiedzy i odniesienie się do doświadczeń z dzisiejszej lekcji.
•	 Planowanie pracy samodzielnej.
•	 Pytania uczniów.

TECZKA NAUCZYCIELA | Sztuka - projekt badawczy

https://www.ancienthistorylists.com/pre-history/top-10-oldest-art-ever-discovered/
https://www.youtube.com/watch?v=k9iDXXw6xdY
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Praca samodzielna:
•	 Sztuka w moim otoczeniu – uczniowie odkrywają swoje otoczenie na nowo, poszukując obiektów, które 

określiliby mianem dzieła sztuki.
•	 Informatyka – uczniowie spisują dzieła sztuki ze swojego otoczenia (nadając im wymyślone przez siebie/

podpowiedziane przez domowników tytuły bądź nazwy), spis tworzą w programie Word, mogą załączyć 
zdjęcia.

•	 Praktyczna matematyka – określanie miejsca, położenia, wzmacnianie prawidłowego wykorzystania przyimków 
(pod, nad, obok, przed, za itd.). 

CZWARTEK – SZTUKA TERAPEUTYCZNA
Wstęp:
•	 Powitanie: „Jak się dziś czujesz?”, „Co to może znaczyć/ Z czym może to być związane?”.
•	 Swobodna rozmowa – odpowiedź na pytanie: „Czy chcielibyście mi dziś o czymś opowiedzieć?” (5–10 minut, 

w zależności od potrzeb).
•	 Omówienie poszczególnych dzieł sztuki odnalezionych przez uczniów podczas pracy samodzielnej.

Część główna:
•	 Rozmowa kierowana: „Czy sztuka może sprawić, że czujemy się lepiej?”, „Czy przyroda może być nazywana 

sztuką? Dlaczego?”.
•	 Jakie elementy przyrody możemy określić sztuką i czy może mieć ona na nas jakiś wpływ – np. uspokajający, 

relaksujący, odprężający, poprawiający nastrój itp. Prezentacja: dźwięków natury (rozmowa o działaniu 
uspokajającym, o tym, że dźwięki przyrody były inspiracją do powstania poszczególnych utworów muzyki 
klasycznej, https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c), wyjątkowych, naturalnych krajobrazów, 
niesamowitych rzeźb/instalacji stworzonych przez naturę (inspiracje do stworzenia prezentacji są np. tutaj: 
https://fotoblogia.pl/13524,jesienna-abstrakcja-najlepszym-zdjeciem-roku-2018).

•	 Arteterapia i muzykoterapia – czym są i w jakich sytuacjach się je stosuje.
•	 Rozmowa: „Jakie emocje i potrzeby mogą być zaspokojone przez sztukę?”.

Podsumowanie:
Aby pomóc uczniom przygotować się do prezentacji grupowych i ewaluacji cząstkowej, staramy się zapewnić im 
przestrzeń do refleksji nad osiągnięciami tego tygodnia, zanim przejdą do piątkowego podsumowania. W związku 
z tym w czwartek odpowiadamy sobie na pytania: 
•	 Co nam się udało?
•	 Nad czym będziemy jeszcze pracować?
•	 Co nam się podobało/nie podobało w dzisiejszej lekcji?

Praca samodzielna:
•	 Zadaniem uczniów jest wysłuchanie czterech różnych utworów (można odsłuchać fragmenty, jeśli utwory są 

zbyt długie) i określenie, jakich emocji doświadczali podczas słuchania. Następnie poddanie refleksji procesów 
po usłyszeniu poszczególnych utworów (czy czuli się spokojniejsi, bardziej kreatywni, bardziej smutni itp.). 
Przykładowe utwory: Wiosna, Antonio Vivaldi (https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0), muzyka 
filmowa, Amelie, Yann Tiersen (https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo), Una mattina, Ludovico 
Einaudi https://www.youtube.com/watch?v=j1Ck42-_btY, muzyka pobudzająca kreatywność (https://www.
youtube.com/watch?v=TB5xNvssOYs).

•	 Arte- i muzykoterapia – uczniowie malują usłyszane dźwięki – tworzą obrazy, które widzą oczyma 
wyobraźni podczas słuchania utworu: Lot trzmiela, Nikolai Rimsky-Korsakov (https://www.youtube.com/
watch?v=aYAJopwEYv8).

•	 Kaligrafia – uczniowie zapisują wszystkie emocje i uczucia, które pojawiły się w czasie wykonywania ostatniego 
zadania (można też zapisać wyrazy, które skojarzyły się z melodią). Obok wyrazów wklejają do zeszytów prace 
wykonane podczas słuchania.

Sztuka - projekt badawczy | TECZKA NAUCZYCIELA

https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c
https://fotoblogia.pl/13524,jesienna-abstrakcja-najlepszym-zdjeciem-roku-2018
https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo
https://www.youtube.com/watch?v=j1Ck42-_btY
https://www.youtube.com/watch?v=TB5xNvssOYs
https://www.youtube.com/watch?v=TB5xNvssOYs
https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8
https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8
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 y Muzyka – powtarzanie rytmów, próba odwzorowania melodii (śpiew, gra na instrumencie bądź tym, co według 
dziecka wydaje odpowiednie dźwięki).

 y Usprawnianie analizy słuchowej – zabawa – wskazane powyżej utwory można również wykorzystać do zaba-
wy: gdy dziecko słyszy muzykę, ma za zadanie tańczyć bądź poruszać się do rytmu, a gdy muzyka cichnie, stać 
nieruchomo. Domownik włącza i wyłącza muzykę co kilkanaście sekund. Sprawdzamy w ten sposób szybkość 
reakcji, analizę i syntezę słuchową, poczucie rytmu dziecka, umiejętność stosowania się do ustalonych zasad 
zabawy, determinację i równowagę (podczas takich zadań dzieci uwielbiają w momentach ciszy stawać w bar-
dzo wymyślnych pozach).

PIĄTEK – SPOTKANIE GRUPOWE – PREZENTACJE ONLINE
Ustalone przez grupę zasady obowiązujące podczas prezentacji online:
1. Każdy z uczestników rozmowy ma określony czas na zabranie głosu i podzielenie się swoimi wrażeniami z ostat-

niego tygodnia. 
2. Kiedy chcemy zabrać głos (zadać pytanie, dopowiedzieć coś, odpowiedzieć na pytanie, wyrazić swoją opinię), 

zgłaszamy się – pokazujemy wspólnie ustalony sygnał.
3. Zawsze mamy prawo udzielić innym oceny koleżeńskiej, konstruktywnej krytyki i podzielić się swoimi pomysłami 

na doskonalenie – zanim to zrobimy, pytamy osobę, do której będziemy kierować naszą informację zwrotną, czy 
ma ochotę usłyszeć, co mamy do powiedzenia.

4. Ocena koleżeńska jest budowana przy pomocy komunikatu „ja” – skupiamy się na własnych odczuciach i spo-
strzeżeniach, nie uogólniamy, staramy się być szczegółowi i odnosić się do konkretnych postaw/umiejętności/
elementów pracy twórczej. Opinie mają cechy konstruktywnej informacji zwrotnej – pozwalającej odbiorcy wy-
ciągnąć wnioski na przyszłość. 

5. Każdy, kto ma na to ochotę, może zaprezentować efekty tygodniowej pracy, nie zmuszamy do wypowiedzi i wy-
stąpień osób, które nie mają na nie ochoty.

6. Przygotowując się do prezentacji, robimy plan wystąpienia – zastanawiamy się, czy chcemy pokazać innym 
wszystkie elementy pracy, czy może skupić się na poszczególnych osiągnięciach. 

Wstęp:
 y Powitanie, określenie samopoczucia na konkretach – symbole (temperatura na termometrze bądź rodzaj pogo-

dy określający samopoczucie ucznia).
 y Rozmowa kierowana: „Co było trudne?”, „Co sprawiło mi największą przyjemność?”, „Co było dla mnie wy-

zwaniem ale się nie podałam/em?”, „Z czym sobie jeszcze nie radzę?”, „Chciałabym/chciałbym się jeszcze 
nauczyć?”.

Część główna:
 y Prezentacje lapbooków bądź plakatów uczniów.
 y Ocena koleżeńska.
 y Dotychczasowe wnioski – analiza pytań badawczych i hipotez, sprawdzenie, czy udało nam się znaleźć odpo-

wiedzi na poszczególne pytania.

Podsumowanie:
 y Przekazanie wniosków, zadawanie pytań przez prowadzącego.
 y Gratulacje – odniesienie się do poszczególnych elementów pracy, które zwróciły uwagę nauczyciela, docenie-

nie postaw, wskazanie nabytych umiejętności i wiedzy.

Praca samodzielna – zadania dodatkowe, dla chętnych:
 y Kontynuacja wycieczek po muzeach online.

•	 Omawianie ulubionych dzieł sztuki domowników.
•	 Włączenie domowników do zabawy „rzeźba w trzy minuty”.

Plan pracy na kolejne tygodnie z projektem, obejmujący szczegółowe omówienie konkretnych dziedzin sztuki, znajdą Państwo w Niezbędniku Nauczyciela 
Szkoły na Platformie MM.
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