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1. TEMAT: Projekt „Ptasie radio”. Zaułek słówek- pisownia nie z 

czasownikami. 

2. Cel ogólny: Indywidualne wielozadaniowe wypowiedzi dzieci na temat 

wydarzeń z ich życia w związku z utworem literackim. 

3. Uczeń umie:  

- uczestniczyć w zabawie; 

- pisać poprawnie nazwy ptaków;  

- współpracować w grupie;  

- rozpoznawać ptaki;  

- podawać i zapisywać różne określenia dotyczące ptaków;  

- pokazywać mimiką uczucia;  

- dyskutować na podany temat przez nauczyciela;  

- analizować wysłuchany tekst;  

- podawać sposoby pomocy ptakom;  

- wyciągać wnioski z dyskusji;  

- udzielać odpowiedzi na pytania nauczyciela;  

- podawać w formie przymiotnika określenia dotyczące ptaków. 

4. Uczeń umie:  

- uczestniczyć w zabawie; 

- pisać poprawnie nazwy ptaków;  

- współpracować w grupie;  

- rozpoznawać ptaki;  

- podawać i zapisywać różne określenia dotyczące ptaków;  

- pokazywać mimiką uczucia;  

- dyskutować na podany temat przez nauczyciela;  

- analizować wysłuchany tekst;  

- podawać sposoby pomocy ptakom;  

- wyciągać wnioski z dyskusji;  

- udzielać odpowiedzi na pytania nauczyciela;  

- podawać w formie przymiotnika określenia dotyczące ptaków; 

- dodawać i odejmować więcej niż dwie liczby; 



- wykonywać działania zgodnie z ich kolejnością. 

 

5. Metody: 

 pogadanka,  

 elementy dydaktyki zabawy,  

 elementy dramy,  

 dyskusja, 

 praca z książką, 

 praca z komputerem. 

6. Środki dydaktyczne: 

 tablice demonstracyjne „Julian Tuwim i jego twórczość”, 

 głosy ptaków – zasoby YouTube’a, 

 prezentacja multimedialna zawierająca obrazki ptaków 

występujących w wierszu „Ptasie radio”, 

 rzutnik i ekran, 

 komputer, 

 magnetofon. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Poznanie etapów przygotowania audycji radiowej inspirowane 

tekstem „Ptasie radio”: 

(edukacja: społeczna, polonistyczna, przyrodnicza, muzyczna) 

a) Czytanie tekstu i wymienienie etapów przygotowywania audycji 

radiowej. 

b) Słuchanie nagrania wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” w 

wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej. 

c) Wysłuchanie nagrań na kanale YouTube odgłosów ptaków.  

d) Wyświetlenie prezentacji multimedialnej zawierającej obrazy ptaków 

z wiersza. Próba dopasowania odgłosu do wizerunku ptaka.  

e) Wyszukiwanie w internecie informacji dotyczących trybu życia 

ptaków wymienionych w wierszu. 

f) Wyszukiwanie w internecie informacji o Julianie Tuwimie. 

g) Poznanie zawodów osób pracujących przy produkcji audycji 

radiowych.  

h) Odegranie scenki na podstawie tekstu „Ptasie radio” – podział na 

grupy.  



Dzieci wypowiadają się na temat współpracy w grupie oraz odczuć, 

jakie miały w związku z zapisywaniem zadań do wykonania projektu. 

Uczniowie wypowiadali się również na temat umiejętności, jakie 

powinni posiadać przy realizacji projektu. 

i) Zabawa ruchowa – naśladowanie zachowania i odgłosów ptaków, 

reagowanie na zmiany rytmu.  

j) Przygotowanie wiersza z podziałem na role i jego nagranie. 

k) Wysłuchanie nagrań dzieci.  

2. Zaułek słówek- pisownia nie z czasownikami: 

(edukacja polonistyczna) 

a) Czytanie zapisu wywiadu radiowego. 

b) Wyszukiwanie w tekście czasowników z przeczeniem nie. 

c) Wykonanie ćwiczeń związanych z układaniem zdań  z wybranymi 

czasownikami z przeczeniem nie. 

d) Dopisywanie do czasowników, czasowników z przeczeniem nie. Praca 

w zeszycie. 

e) Objaśnianie znaczenia podanych przysłów. 

3. Jak dodajemy? Jak odejmujemy? 

(edukacja matematyczna) 

a) Ćwiczenia w rozróżnianiu pojęć: cyfra, liczba. 

b) Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych. Praca w 

podręcznikach ćwiczeniowych. 

c) Rozwiązywanie zadań z kilkoma rozwiązaniami. 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ: 

Rozmowa w parach poprzedzona pytaniami „Która informacja z zajęć jest dla 

mnie najważniejsza?”, „O czym nie wiedziałem/nie wiedziałam?”  

 

 


