
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH 

Z WYKORZYSTANIEM „TIK” 

W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA” 

 

 

Blok tematyczny: Dorośli - dzieciom 

Temat dnia: Order Uśmiechu. „Gazeta Przyjazna” – Order Uśmiechu 

Klasa: 3 a 

Czas trwania: 90 min 

Data:  8 marca 2018r. 

Prowadząca: Joanna Gałczyńska 

 

Cele główne: 

 Uczeń: 

 Wie czym jest Order Uśmiechu oraz kto, komu i za co go przyznaje; 

 Zna historię powstania Orderu Uśmiechu 

 Zna pisownię wyrazów z „h” 

 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 Swobodnie wypowiada się na temat zajęć; 

 Wyszukuje w tekście zdania z podanymi wyrazami; 

 Potrafi wyjaśnić znaczenie wyrażeń powstałych z pojedynczych wyrazów; 

 Rozwija umiejętności logicznego myślenia; 

 Potrafi dokończyć rozpoczęte zdania; 

 Rozwija wyobraźnię twórczą; 

 Wyszukuje wyrazy przeciwstawne; 

 Potrafi podać skojarzenia z wyrazem „słońce” 

 Śpiewa piosenkę; 

 Uważnie słucha objaśnień nauczyciela; 

 



Cele wychowawcze: 

Uczeń: 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 Rozwija umiejętności współpracy w grupie; 

 Integruje się z grupą 

 

Metody pracy wg R. Więckowskiego: 

 Informacyjna –wyjaśnienie; 

 Praktyczna – praca w grupie; 

 Aktywizująca – pogadanka 

 

Formy pracy wg R. Więckowskiego: 

 Indywidualna ; 

 Grupowa 

 Zespołowa 

 

Środki dydaktyczne: 

 Karteczki z wyrazami: zimny, leniwy, mokry, kłamliwy, zły, niegrzeczny, gorzki, 

smutny na odwrocie których zapisane są fragmenty cytatu. 

gorzki leniwy zły niegrzeczny 

nie na być potrzeba Lecz dobry owoc rośnie 

smutny kłamliwy zimny mokry 

każdym drzewie. tego nie wie? Że dobrym i któż 

 

 Arkusz papieru podzielony na 8 części. W każdej  zapisane są wyrazy 

przeciwstawne do wyrazów zapisanych na kartkach umieszczonych wcześniej na 

tablicy 

ciepły pracowity suchy prawdomówny 

dobry grzeczny słodki wesoły 

 

 2 czerwone karteczki w kształcie serca z zapisem: „Jestem dobra/ dobry bo…..” 

„Śmieję się gdy….” 

 Tekst i melodia piosenki Marcina Brykczyńskiego „Order Uśmiechu” 

 Fragment dobranocki „Jacek i Agatka”  (youtube) 



 Informacje z „Gazety Przyjaznej” 

 Magnesy; 

 Komputer+ głośniki; 

 Tablica interaktywna 

 

Przebieg zajęć: 

 Powitanie uczniów. 

 Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez odkodowanie hasła – cytatu Mikołaja Reja: 

„Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym 

drzewie” 

Nauczyciel wiesza w różnych miejscach na tablicy kartki z wyrazami: zimny, leniwy, 

mokry, kłamliwy, zły, niegrzeczny, gorzki, smutny. Na odwrocie każdej z nich zapisane są 

fragmenty cytatu. Następnie nauczyciel zawiesza na tablicy kartkę podzieloną na 8 części 

(tyle, na ile fragmentów został podzielony cytat). W każdej części zapisane są wyrazy 

przeciwstawne do wyrazów zapisanych na kartkach umieszczonych wcześniej na tablicy. 

Zadaniem uczniów jest dopasowanie odpowiednich wyrazów i odczytanie powstałego 

hasła. Krótka rozmowa na temat rozumienia hasła przez uczniów. 

 Praca samodzielna – opisywanie samego siebie. 

Nauczyciel rozdaje dzieciom 2 czerwone karteczki w kształcie serca i prosi o dokończenie 

rozpoczętych zdań. Na jednym widnieje zapis: „Jestem dobra/ dobry bo…..” na drugim 

„Śmieję się gdy….”.  Każdy uczeń odczytuje swoje zdania i przykleja na gazetkę. 

 Zajęcia na dywanie 

Rozmowa o orderach. 

 Co to jest order?; 

 Kto może otrzymać order?” 

 Za co można dostać order?” 

 Jak myślicie, czy za swoją dobroć, postawę i dobre uczynki moglibyście otrzymać 

order?; 

 Czy znacie kogoś, kto za dobre serce, pomoc innym otrzymał order? 

Nauczyciel wyświetla wcześniej zapisane wyrazy i wyrażenia na tablicy interaktywnej 

(TIK): 

pogoda – pogodna twarz 

ciepło – ciepły uśmiech 



promienie – promienny uśmiech 

światło – światły człowiek 

prosząc uczniów o wyjaśnienie co mają ze sobą wspólnego, oraz co oznaczają powstałe 

wyrażenia. 

 Zabawa muzyczno - ruchowa 

Samodzielne ciche czytanie słów piosenki Marcina Brykczyńskiego „Order Uśmiechu” – 

wyświetlonej na tablicy interaktywnej (TIK). Odpowiadanie na pytania nauczyciela: 

 Co to jest Order Uśmiechu?; 

 Kto i komu go przyznaje?; 

 Za co dzieci dorosłym przyznają ten Order?; 

 Kiedy osoby wytypowane przez dzieci otrzymują Order Uśmiechu?; 

 Jak wygląda ceremonia jego wręczania?; 

 Czy znacie osoby ze swojego otoczenia, którym przyznalibyście ten order/ 

dlaczego? 

 Praca w grupach 

Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy poprzez odliczenie słowami: order, serce, kapituła, 

czyn, którym odpowiadają kolejne zwrotki piosenki. Uczniowie łączą się w  grupy. Ich 

zadaniem jest wyszukanie w tekście piosenki zdań. (Wyrazy mogą wystąpić w różnych 

formach). Każda grupa szuka tych wyrazów w swojej zwrotce i głośno je odczytuje. 

 Burza mózgów 

Nauczyciel zapisuje na środku tablicy interaktywnej (TIK) wyraz „Słońce”. Zadaniem 

uczniów jest uzupełnienie promyków poprzez dopisanie swoich skojarzeń. 

 Nauka piosenki „Order Uśmiechu” 

Słuchanie piosenki „Order Uśmiechu”. Śpiewanie piosenki przez wszystkie dzieci. 

  Zajęcia przy stolikach 

Oglądanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (TIK) fragmentu TV Jacek i Agatka 

(youtube) – poznanie historii powstania Orderu Uśmiechu. 

Rozmowa o Orderze Uśmiechu inspirowana informacjami z „Gazety Przyjaznej” 

 Kto wymyślił Order Uśmiechu?; 

 Jak wygląda ten order?; 

 Kto go zaprojektował?; 

 Kto i komu może przyznać Order Uśmiechu?; 

 Jak wygląda ceremonia przyznawania Orderu Uśmiechu?; 



 Praca zespołowa 

Wykonywanie  ćwiczenia utrwalających pisownię wyrazów z „h”. Podział uczniów na 

zespoły. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „h”. Zespół, który jako pierwszy 

wykona dane ćwiczenie zapisuje jego rozwiązanie na tablicy interaktywnej (TIK). 

 Tworzenie czasowników, przymiotników i przysłówków od podanych 

rzeczowników.  

 Pisanie wyrazów z „h” w kolejności alfabetycznej. 

 Porządkowanie wyrazów z „h” z podziałem na rzeczowniki, czasowniki, 

przymiotniki i przysłówki.  

 

  Podsumowanie zajęć 

Pogadanka na temat Orderów Uśmiechu. Wskazywanie kto, komu i za co przyznałby Order 

Uśmiechu. 

 


