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LEKCJE OTWARTE I POKAZOWE 

w roku szkolnym 2021/2022 

Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia 

 
 

L.p. 

umiejętności 
metodyczne                       

i dydaktyczne do 
zaprezentowania 

imię                 
i nazwisko 

prowadząceg
o nauczyciela 

 
klasa 

 
przedmiot 

 
termin 

 
obserwatorzy 

1. Praca z tablicą 
interaktywną, 

wykorzystanie aplikacji 
internetowych, 

kodowanie 

Beata 
Owczarska 

Ib edukacja 
wczesnoszkolna 

kwiecień 2022 rodzice i 
nauczyciele 

 

 
 

2. 

I SEM. 
   Nauka czytania 

różnymi metodami. 
Rozwijanie sprawności 

manualnej. 
Poznawanie tradycji 

bożonarodzeniowych 
przy pomocy różnych 

środków. 

 
Zofia 

Szydłowska 

 
I a 

 
edukacja 

polonistyczna i 
plastyczna 

 
Grudzień 

 
rodzice, 

nauczyciele 
klas I-III 

 
 

3. 

- wykorzystanie tablicy 
interaktywnej, 

- wykorzystanie 
programu Wordwall 

(ćwiczenia 
interaktywne), 

- metody aktywizujące, 
- praca indywidualna i 

grupowa 

Bernadeta 
Bieczyńska 

 

IIa 
 

edukacja 
wczesnoszkolna 

 

drugie półrocze 
 

rodzice i 
nauczyciele 

 

4. Bożonarodzeniowe  
muzykowanie. 

Ewa 
Jagodzińska-
Wiatrowska 

IIb muzyka grudzień przedstawiciele 
rodziców 2b, 

chętni 
nauczyciele 
pracujący w 

edukacji 
wczesnoszkoln

ej lub 
przedszkolnej. 

 
 

5. 

Lekcja pokazowa z 
kodowania oparta o 

kompetencje 
społeczne w ramach 

innowacji 
pedagogicznej 

„Kodowanie świetna 

 
Aleksandra 

Ślotała 

 
IIIa 

 
zajęcia  

naukowo- 
artystyczne 

 
styczeń 2022r. 

 
rodzice i 

nauczyciele 
 

http://przyjaznaszkola.com.pl/index.php/szkoly/szkoly-dzienne/branzowa-szkola-i-stopnia
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sprawa – to nauka i 
zabawa”. Kodowanie z 

wykorzystaniem 
metod poszukujących i 
praktycznego działania. 
Wykorzystanie tablicy 

interaktywnej, maty do 
kodowania. 

6. Dzień Matki i Ojca Anna 
Szułczyńska 

IIIb edukacja 
wczesnoszkolna 

maj 2022 dyrekcja i 
rodzice 

 

 
 

7. 

   Nauka umiejętności 
przekazywania pałeczki 

sztafetowej 

 
Lidia Walczak 

Vab  
 

wychowanie 
fizyczne  

 

17.09.2021 
lekcja 5  

 

 
nauczyciele 

 
 

8. 

Uczeń rozumie, na czym 
polega grzeczność 

językowa i stosuje ją w 
wypowiedziach. 

Uczeń rozróżnia normę 
językową wzorcową 

oraz użytkową i stosuje 
się do nich. 

Praca z tekstem, 
wykorzystanie 
multimediów. 

 
Kamila 

Humerska 

7b j. polski 31.05.2022r.  
nauczyciele 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
Przedszkole 

 

 
 

L.p. 

 
Umiejętności metodyczne                

i dydaktyczne do 
zaprezentowania 

 
Imię i nazwisko 
 prowadzącego 

nauczyciela 

 
Grupa 

 
Przedmiot 

 
Termin 

 
Obserwatorzy 

3-latki JEŻYKI 
1. Temat: Dzień Pluszowego Misia 

Metody: czynna, oglądowa, 
słowna 

Cele: 
- kształtowanie u dzieci 

umiejętności współdziałania w 
sytuacjach zabawowych 

 - dzieci pogłębiają uczucia 
miłości i przywiązania do 
rodziców, 

- dziecko opowiada o swoim 
misiu, 

- dzieci rysują misia z rodzicem 

Renata 
Kaźmierczak 

3-latki 
„Jeżyki” 

Edukacja 
przedszkolna 

listopad Opiekun stażu, 
rodzice 

2. Temat: Idzie Wiosna 
Metody: czynna, oglądowa, 

słowna 
Cele:    
 -zapoznanie się ze zmianami 

zachodzącymi w przyrodzie 
wiosną,  

- integracja dzieci podczas 
wspólnej zabawy, 

- zwrócenie uwagi na barwy 
jakie przybiera pora roku 
wiosną, 

- rozwijanie twórczości 
plastycznej poprzez wspólne 
tworzenie portretu Pani 
Wiosny 

Renata 
Kaźmierczak 

3-latki 
„Jeżyki” 

Edukacja 
przedszkolna 

kwiecień Opiekun stażu, 
chętni 

nauczyciele 

4-latki KOTKI 

1. Temat: Jesienna muzyka 
Metody: czynna, oglądowa, 

słowna 
cel: integracja dzieci i innych 

nauczycieli, poznanie symboli 
nadchodzącej pory roku 

cele szczegółowe: 
-dziecko klasyfikuje przedmioty,  

-dziecko potrafi przeliczać w 
zakresie 4,  
-dziecko odpowiada na zadane 
pytania 

Alicja Kolasińska 4-latki 
„Kotki” 

Edukacja 
przedszkolna 

październik Opiekun stażu 
chętni nauczyciele 
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2. Temat: „Dzień pluszowego 
misia” -warsztaty 

Metody: czynna, oglądowa, 
słowna; 

Cel: integracja dzieci, 
wychowawcy, rodziców 

cele szczegółowe: 
 -dziecko klasyfikuje przedmioty,                                                                

-dziecko odpowiada na pytania 
dotyczące treści wiersza, 
-dziecko wykonuje taniec z 
chustą Klanza 

Alicja Kolasińska 4-latki 
„Kotki” 

edukacja 
przedszkolna 

listopad   rodzice 
 opiekun stażu 

3. Temat: „W oczekiwaniu na 
święta ”- warsztaty 

Metody: słowne, oglądowe, 
czynne; 

Cel: Współpraca z rodzicami, 
integracja rodziców, dzieci i 

wychowawcy 
 cele szczegółowe: 
 -dziecko wykonuje z rodzicem 

świąteczną dekorację,  
-dziecko wymienia skojarzenia 
związane ze świętami, 
-Dziecko czerpie radość ze 
wspólnie spędzonego czasu 

 

Alicja Kolasińska 4- latki 
„Kotki” 

edukacja 
przedszkolna 

grudzień  Rodzice, 
opiekun stażu 

5- latki BIEDRONKI 

1. Temat: „Coraz bliżej święta”- 
warsztaty 

Metody: słowne, czynne, 
oglądowe; 

Cele: Wzmocnienie więzi 
emocjonalnej w grupie 

przedszkolnej i w gronie 
rodzinnym; Dziecko wzbogaca 
wiadomości na temat tradycji 

Świąt Bożego Narodzenia; 
 Dziecko wykonuje wspólnie z 

Rodzicem świąteczną dekorację; 
       Włącznie rodziców w 

działanie przedszkola wspierając 
rozwój dziecka. 

 

Barbara 
Majchrzak 

5- latki 

 

edukacja  

przedszkolna 

 grudzień rodzice, 
nauczyciele 

2. Temat: „Poznajemy tradycje 
wielkanocne” 

Metody: czynna, oglądowa, 
słowna; 

Cele: Wzbogacenie wiadomości 
na temat tradycji wielkanocnych; 

Barbara 
Majchrzak 

5-latki 

„Biedronk
i” 

edukacja 
przedszkolna 

kwiecień rodzice, 
nauczyciele 
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       Zacieśnienie więzi 
emocjonalnych między dziećmi, 
rodzicami; Prezentacja poznanej 

piosenki;  Dziecko wykonuje 
wspólnie z Rodzicami ozdobę 

wielkanocną. 
 

3. Temat: „Planujemy wakacje” 
Metody: słowna, czynna, 

oglądowa 
Cele: Śpiewa piosenki  
         Dziecko rozwija 

koordynacje ruchowo-
wzrokowo-słuchową; 

       Rozwija mowę czynną i 
bierną przez naśladowanie 

wybranych dźwięków wybranych 
z tematem; 

       Rozwija motorykę małą i 
dużą, Kształtuje poczucie rytmu. 
 

Barbara 
Majchrzak 

5- latki 

„Biedronk
i” 

edukacja 
przedszkolna 

czerwiec rodzice, 
nauczyciele 

6 – latki PSZCZÓŁKI 

 

 

1. 

Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 6-

letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

 

Anna Czaplewska-
Masłowska 

 

Pszczółki 

 

Wychowanie  

Przedszkolne 

 

Grudzień  

 

Rodzice, 

Dyrekcja 

2. Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 6-

letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

Anna Czaplewska-
Masłowska 

Pszczółki Wychowanie  

Przedszkolne 

Marzec Rodzice, 

Dyrekcja 

3. Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 6-

letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

 

Anna Czaplewska-
Masłowska 

Pszczółki Wychowanie  

Przedszkolne 

Maj Dyrekcja, 
Nauczyciele z 

Czech 

4. Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 6-

letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

 

Anna Czaplewska-
Masłowska 

Pszczółki Wychowanie  

Przedszkolne 

Maj/Czerwie
c 

Dyrekcja, Rodzice, 

Chętni Nauczyciele. 
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3 – 6 latki ZIELONE ŻABKI 

 
 

1. 

Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 

3,4,5,6-letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

 
Marta Woźna 

 
Zielone 
Żabki 

 
Wychowanie  
Przedszkolne 

 
Grudzień  

 
Rodzice, 
Dyrekcja 

2. Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z 

dzieckiem3,4,5, 6-letnim. 
Umiejętność wykorzystywania 

środków i materiałów 
dydaktycznych w pracy z 

dziećmi. 

Marta Woźna Zielone 
Żabki 

Wychowanie  
Przedszkolne 

Marzec Rodzice, 
Dyrekcja Chętni 

Nauczyciele 

3. Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 

3,4,5, 6-letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

Marta Woźna Zielone 
Żabki 

Wychowanie  
Przedszkolne 

Maj Dyrekcja, 
Nauczyciele z 

Czech 

4. Znajomość metod, zasad i 
technik pracy z dzieckiem 

3,4,5,6-letnim. Umiejętność 
wykorzystywania środków i 

materiałów dydaktycznych w 
pracy z dziećmi. 

Marta Woźna Zielone 
Żabki 

Wychowanie  
Przedszkolne 

Maj/Czerwi
ec 

Dyrekcja, 
Rodzice, 
Chętni 

Nauczyciele. 

 

 

Krzywiń, 14 września 2021 r.                                                      Opracowała: Violetta Drożdżyńska 
 


