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MAPA DZIAŁANIA 

NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

1. Rozwijanie aktywności • Będę aktywny na lekcji.

2. Podawanie celu lekcji 
i nacobezu

• Znam cel lekcji i kryteria sukcesu.

3. Rozwijanie kreatywności • Umiem współpracować w grupie;
• Podejmuję się dodatkowych zdań, 

prac
• Jestem odpowiedzialny za 

wykonanie zadania.
• Potrafię ocenić swoją pracę 

i pracę kolegów do podanych 
kryteriów.

4. Ustalanie celu lekcji 
i nacobezu z uczniami.

• Potrafię ułożyć cel lekcji 
i nacobezu do wskazanych treści



Zadania na dobry początek 

Odczytanie tytułu wiersza – wyrzućcie nazwy 
solmizacyjne nut, a otrzymacie hasło

Dozierelominyfawisolelarsiszdo

Dokończ zdania 
według własnego 
pomysłu:

Dzisiaj mam dobry 
humor, ponieważ .......

Na pieszą wycieczkę 
należy zabrać .......Pola z tą samą liczbą 

pomaluj tym samym 
kolorem kredki



NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Głośne myślenie. • Uczniowie wyjaśniają niejasności 
lub tłumaczą kolegom jak wykonać
dane zadanie lub dlaczego tak się 
dzieje .

Rozwijanie aktywności

• Runda bez przymusu. • Uczniowie odpowiedzialnie 
podejmują decyzję o tym, czy chcą 
się wypowiedzieć.

• Zadawanie pracy domowej do 
wyboru.

• Uczniowie decydują, którą pracę 
chcą wykonać.



1. Na spacerze z rodzicami, bądź kolegami, spróbuj odnaleźć stare budownictwo

w twojej okolicy. Zidentyfikuj budownictwo, które odkryłeś

– co to za budynek,?

- dlaczego akurat w tym miejscu się znajduje?

- do czego kiedyś służył, a do czego służy obecnie.?

2- Jeśli nie znalazłeś niczego w swojej okolicy, wybierz się do wybranego miejsca 

w mieście lub poza miastem i sporządź krótką notatkę na temat jednej 

kamienicy lub innego obiektu. Stwórz historię na temat tego miejsca, łącząc 

fikcję z faktami dotyczącymi tego budynku



Rozwijanie aktywności
NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Stosuję elementy dyskusji 
w małych grupach.

• Chętnie zabierają głos na lekcji 
i dzielą się swoimi 
przemyśleniami.

• Pracują w grupach tworząc 
zestawienia, porównania, mapy 
mentalne w oparciu 
o poznane na lekcjach 
zagadnienia. 

• Stosuję pracę w parach podczas 
lekcji konwersacyjnych

• Układają  dialogi w języku 
angielskim, odgrywają scenki 
w parach, grupach. 







Rozwijanie aktywności

NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Stosuję ocenę koleżeńską ćwiczeń 
wykonywanych na lekcjach

• Uczniowie chętnie mówią swoim 
rówieśnikom, co w ich pracach 
było dobrze wykonane (+), 
poprawiają błędy i podają 
rozwiązania i wskazówki, jak 
pracować dalej. Wszyscy szanują 
swoje wypowiedzi i biorą je pod 
uwagę przy wykonywaniu 
kolejnych zadań. 







Podawanie celu lekcji i nacobezu

NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Nacobezu i cel podawane w formie 
pisemnej na każdych zajęciach  
oraz nacobezu stałe do wybranych 
aktywności. 

• Uczniowie piszą wypracowania 
zgodnie z nacobezu. Ich prace są 
wyczerpujące, usystematyzowane. 

• Uczniowie wypowiadają się na 
dany temat zgodnie 
z nacobezu.



Nacobezu do sprawdzianu z muzyki 

• Znam nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków 
gamy C-dur.

• Znam położenie dźwięków gamy C-dur na 
pięciolinii.

• Znam 5 wartości rytmicznych nut i pauz.
• Znam podział nut i pauz.
• Wiem, co oznacza kropka przy nucie.
• Wiem, co to jest takt i metrum.
• Potrafię uzupełnić takty o brakujące wartości 

rytmiczne według podanego metrum.



Nacobezu do opisu







Nacobezu w edukacji wczesnoszkolnej 

potrafisz ułożyć po 2 zdania: 
oznajmujące, rozkazujące, pytające;
znasz alfabet i recytujesz go z pamięci;
umiesz uporządkować wyrazy 
alfabetycznie;
umiesz utworzyć rodzinę wyrazów;
rozpoznajesz nazwy rzeczy, osób, 
roślin, zwierząt;
wiesz, co to jest rzeczownik i umiesz 
go wskazać w zdaniu, w tekście;
umiesz utworzyć rzeczownik w liczbie 
mnogiej i pojedynczej; 
znasz rodzaje rzeczownika; 

OPOWIADANIE USTNE
•Przedstawiasz najważniejsze 
wydarzenia z utworu.
•Uwzględniasz wszystkich 
bohaterów.
•Twoje opowiadanie ma wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie.
•Starasz się nie powtarzać tych 
samych wyrazów po kilka razy.
•Nie robisz długich przerw na 
zastanawianie się.













Prace uczniów – kl. 2



Rozwijanie kreatywności

NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Tworzenie mapy myśli • Tworzenie mapy myśli w 
grupach, następnie klasowej 
mapy myśli na tablicy. 







Ustalanie celu lekcji i nacobezu

z uczniami.

NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Próby tworzenia nacobezu przez 
uczniów.

• Uczniowie w kl. 4 ustalają 
nacobezu do lekcji.

• Uczniowie sami układają cele 
zajęć na początki każdego działu –
zagadnienia układają pulę celów 
i wybieramy wspólnie z tego kilka 
tych które są zgodne z podstawą 
programową  ale i nie tylko.

• Do sprawdzianów , prac 
plastycznych, technicznych i form 
pisemnych z języka polskiego 
układamy razem nacobezu



Ustalanie celu lekcji i nacobezu

z uczniami.

NAUCZYCIELE UCZNIOWIE

• Formułowanie tematów lekcji 
w taki sposób, aby sugerowały 
one dzieciom cel lekcji.

• Uczniowie po zapisaniu tematu 
lekcji często sami domyślali się, 
jaki będzie jej cel i podawali go 
w formie ustnej .

Temat: Tańczymy krakowiaka i kujawiaka.

Cel lekcji: będziesz umiał zatańczyć proste układy 
taneczne krakowiaka i kujawiaka

Dział tematyczny – Chroń naszą Ziemię
Cele : 
-Chcę umieć wyjaśnić, co to jest smog i jak powstają kwaśne deszcze
-Wiem,  na czym polega  recykling,



• Temat: My dad is very handsom - Mój tata jest bardzo 
przystojny. 

• Cel lekcji: będziesz umiał opisać wygląd postaci).

Temat zajęć: Wszyscy pracujemy – poznajemy dawne 
zawody.
Cel lekcji- dowiem się, jakie są dawne zawody
Nacobezu: 
1. Wymienię 5 nazw dawnych zawodów i wyjaśnię czym 

się ten zawód zajmuje
2. Czytam ze zrozumieniem i sam piszę 2 zdania 

o wybranym zawodzie



Nacobezu ułożone przez uczniów na 

lekcji języka angielskiego:

• Znam użycie czasu Present Simple.

• Potrafię budować zdania twierdzące i przeczące 
w tym czasie.

• Potrafię nazwać 10 czynności dnia codziennego.

• (* Potrafię określać godziny.)



NASZE WNIOSKI Z CAŁOROCZNEJ PRACY

Nauczyciel prowadzący zajęcia 

stale obserwuje UCZNIÓW i 

dobiera dla nich odpowiednie 

metody pracy, tak aby dziecko 

nie nudziło się, uzyskiwało 

dobre wyniki i było 

zmotywowane do 

wykonywania różnych zadań .

Należy zbudować własne rytuały 

i schemat prowadzenia swoich zajęć.

Nauczyciel nie powinien być 

kierownikiem tej grupy tylko doradcą, 

musi wystrzegać się sterowania 

dziećmi. Najlepiej przyjąć rolę 

współuczestnika, 

a polecenia podawać  w formie 

propozycji;

Aby uniknąć monotonii i nudy należy tak dobierać ćwiczenia, aby uczniów 

zaskakiwać oraz dobrze gospodarować czasem. A także bacznie zwracać 

uwagę  na to jak reagują dzieci, z jakim „bagażem” przyszły na nasze 

zajęcia;


