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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

plastyka

3. Temat zajęć:

Rzeźba

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową i realizowanym planem nauczania plastyki w klasie VI

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie nowych technologii ułatwiają i uatrakcyjniają realizowane zajęcia. Pomagają w 
utrwalaniu wiedzy w interesujący sposób dla ucznia. Wskazują inne źródła i sposoby zdobywania wiedzy

7. Cel ogólny zajęć

Czym jest rzeżba

8. Cele szczegółowe zajęć

1. - uczeń potrafi wymienić rodzaje rzeźb
2. - uczeń potrafi wykonać samodzielnie małe rzeźbiarskie formy przestrzenne
3. - uczeń kształtuje wyobraźnię przestrzenną

9. Metody i formy pracy

pogadanka, burza mózgów, praca z tekstem na platformie ZPE, działania praktyczne, praca 
indywidualna, zespołowa

10. Środki dydaktyczne

ZPE, ćwiczenie interaktywne LearningApps.pl, materiały plastyczne

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer, laptop, tablet z dostępem do Internetu oraz kamerką

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne
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Czynności organizacyjne.  Podanie tematu i celu lekcji.

Aktywność nr 1

Temat:

Rzeźba jako forma plastyczna

Czas trwania

7 min.

Opis aktywności

Uczniowie oglądaja film na You Tube https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg&t=19s 
Na filnie ogladają pracownię rzeżbiarską oraz przykłady rzeźb ze wzgędu na formę, funkcję i nurty.

Aktywność nr 2

Temat

Rzeźba w oczach uczniów

Czas trwania

5 min.

Opis aktywności

Nauczyciel prosi, by uczniowie w aplikacji Jamboard odpowiedzieli na pytania:  Gdzie można oglądać 
rzeźby? Czy zwracasz uwagę na rzeźby w Twoim otoczeniu?  Podaj przykład rzeźby znajdujacej się w 
Twojej miejscowości.  https://jamboard.google.com/d/1S-qRVEuFFLwpr_lxgaCFvK3kYr0w5VgACx4jZl5C-
AM/edit?usp=sharing 
( w przypadku lekcji stacjonarnej nauczyciel zadaje pytania ).

Aktywność nr 3

Temat

Nurty, formy, rodzaje rzeźby. Środki wyrazu rzeźby.

Czas trwania

15 min.

Opis aktywności

Następnie udostępnia tekst na ZPE  https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/21654600 Uczniowie zapoznają się z 
tekstem oraz  znajdującym się pod nim fimem.

https://www.youtube.com/watch?v=3UllgBjVdhg&t=19s
https://jamboard.google.com/d/1S-qRVEuFFLwpr_lxgaCFvK3kYr0w5VgACx4jZl5C-AM/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1S-qRVEuFFLwpr_lxgaCFvK3kYr0w5VgACx4jZl5C-AM/edit?usp=sharing
https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/21654600
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Uczniowie poznają  środki wyrazu rzeźby. Omawiamy rodzaje i formy rzeźby oraz jej nurty.

Aktywność nr 4

Temat

Projektowanie i wykonanie rzeźby. Utrwalanie wiadomości o rzeźbie

Czas trwania

15 min.

Opis aktywności

Nauczyciel prosi o zaprojektowanie a następnie wykonanie rzeźby wolno stojącej przy użyciu 
przygotowanych materiałów plastycznych. Podaje kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny. 
Uczniowie wykonują pracę przy włączonych kamerkach ( w przypadku lekcji zdalnej ).  Na zakończenie  
wykonują ćwiczenie LearningApps https://learningapps.org/watch?v=pxr789n8522

Podsumowanie lekcji

Na lekcji poznaliśmy pojęcie rzeźby. Omówiliśmy jej  środki wyrazu. Podaliśmy rodzaje rzeźby 
/realistyczna, abstrakcyjna/, przeznaczenie /autonomiczne, dostosowane do otoczenia/ oraz poznaliśmy 
jej niektóre funkcje. Ponadto uczniowie wykonywali  pracę plastyczną - rzeźbę wolno stojacą 
realistyczną lub abstrakcyjną z zastosowaniem poznanych środków wyrazu plastycznego.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel pyta uczniów: Co zapamiętałeś z dzisiejszch zajęć?

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Na poprzedniej lekcji poprosić uczniów o przygotowanie materiałów
Lekcja może być przeprowadzona w trybie zdalnym ewentualnie stacjonarnym.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://learningapps.org/watch?v=pxr789n8522
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

