Kreatywne lekcje w 2 c i 5c
Temat lekcji: Jemy zdrowo i kolorowo – kupujemy z głową!
I w naszej klasie nie mogło zabraknąć lekcji poświęconej zdrowemu odżywianiu. To było święto witamin.
Robiliśmy wieloowocowe sałatki i wyciskaliśmy „ostatnie soki” z przyniesionych warzyw i owoców. Było zdrowo i
kolorowo.

Temat lekcji: Łapiemy paragony.
To lekcja czytania ze zrozumieniem … paragonów. Przynieśliśmy dłuższe i krótsze karteczki, które początkowo za
wiele nam nie mówiły.
Paragon fiskalny to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z
dokonanej sprzedaży. Brzmi poważnie? Bardzo! A właściwie wszyscy wiemy, co to jest paragon. Ale czy potrafimy go „
rozszyfrować” ? Jakie informacje musi zawierać paragon drukowany przez kasę?:

Sami przyznacie, że sporo tych numerków i oznaczeń na jednym niewielkim kawałku papieru. Mimo tych
skomplikowanych sformułowań wiemy już, że zawsze należy zabierać paragon od pani kasjerki. Powinniśmy również
dokładnie sprawdzać, czy widnieje na nim zakupiony przez nas towar oraz właściwa cena. Łapcie więc paragony razem z
nami!

Temat lekcji: Szukamy Pacanowa z Koziołkiem Matołkiem.
Tym razem bohaterem dnia był Koziołek Matołek. To ten, który szukał Pacanowa. Żeby znaleźć tę miejscowość,
musieliśmy wykonać ciekawe logiczne zadania, które po prawidłowym rozwiązaniu zaprowadziły nas do Pacanowa –
miasteczka, które leży w południowo – wschodniej części Polski. Zdjęcia mówią same za siebie. Bawiliśmy się świetnie.

Temat lekcji: Z doktorem Dolittle wyruszamy do Afryki.
Tak, tak byliśmy w Afryce. A to nasz dziennik i fotografie z podróży:

Temat lekcji: Poznajemy prawdziwą historię św. Mikołaja z Miry z aplikacją Kahoot.
Zachęcamy Was do korzystania z aplikacji Kahoot, którą często wykorzystujemy na lekcjach języka polskiego.
Co to jest Kahoot?

Kahoot jest to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Dzięki niej
sprawdzamy swoją wiedzę, podsumowując np. dany cykl zajęć. Świetnie się bawimy podczas tworzenia i
rozwiązywania stworzonych quizów. Dzięki tej mobilnej aplikacji to my uczniowie:
- jesteśmy autorami quizów,
- wyszukujemy informacji i utrwalamy wiedzę na dany temat,
- decydujemy o zakresie pytań,
- pracujemy w zespole,
- mamy ciekawe, pełne emocji lekcje.
Jak korzystać?
Kahoot to aplikacja, pokazująca współpracę urządzeń – tablety, komórki i komputer. Uczniowie mają
aplikację Kahoot na tablecie lub komórce Po wpisaniu numeru/pinu gry oraz swojego dowolnego loginu
pojawiają się na tabletach gry, quizy, sondaże.
Grupa lub nauczyciel korzysta z program https://getkahoot.com/. W programie ustawiamy czas odpowiedzi i
stopień trudności (dotyczy kolorów i kształtów danego pytania). Uczniowie na tabletach widzą tylko ikony
wyboru, odpowiedzi. Emocje podkręca muzyczka!!! Po głosowaniu widać wyniki w układzie słupkowym.
Uczniowie odpowiadający lugują się na stronie kahoot.it,

