
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
IV Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 17

Scenariusz  zajęć  przeprowadzonych  w  dniu  1  marca  2020  w  kl.  2c  SP  
z zastosowaniem strategii myślenia wizualnego.

Temat dnia: W muzeum.

Temat:  Wykonanie  wystawy  z  przyniesionych  przez  uczniów  „eksponatów"
muzealnych.  Dłuższe  wypowiedzi  na  ich  temat:  pochodzenie,  określenie  ich
wieku, przeznaczenia               i wyrażenie własnej opinii w oparciu o strategię
myślenia wizualnego. Zapoznanie z pojęciem kustosz.

Cele:  -  upowszechnianie  materialnych  zasobów  kultury  i  nauki  będących  w
posiadaniu rodzin uczniów;

- budowanie komunikacji interpersonalnej między uczniami;
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- kształtowanie postaw prorodzinnych poprzez zaangażowanie rodzin uczniów
w przygotowanie przez nich prezentacji;

- zbliżenie uczniów do sztuki poprzez stworzenie im przestrzeni do patrzenia na
nią;

Cel sformułowany w języku ucznia: Opiszę w tajemniczy sposób jeden eksponat
z klasowej wystawy.

Metody: słowne, oglądowe, działania praktycznego.

Środki dydaktyczne: mata do kodowania z literami, platforma Google, film z
Youtube, eksponaty zgromadzone przez uczniów, paski z napisami: muzeum,
kustosz, eksponaty, prezentacja w aplikacji kahoot.pl sprawdzająca rozumienie
wybranych pojęć, paski do samodzielnego podpisania eksponatów.

Przebieg zajęć:

1. Odkodowywanie pojęć: MUZEUM, KUSTOSZ, EKSPONATY.
2. Wyjaśnianie pojęć z pomocą Google:  Kustosz – to pracownik muzeum.

Eksponat – to przedmiot wystawiony na pokaz. Zapisywanie w zeszytach.
3. Film: Zabawki naszych rodziców i dziadków w Muzeum Dobranocek (w

Rzeszowie) ukierunkowany pytaniami na tablicy:
4. Wypowiedzi  pełnym  zdaniem  po  filmie  wg  pytań  umieszczonych  na

tablicy.
- Co to są za eksponaty?
- Z jakich czasów pochodzą?
- Z jakiego materiału są zrobione?
- Czego uczyły?
- Co mają w sobie?

5. Przygotowanie  wystawy:  podpisywanie  przyniesionych  eksponatów,
prezentacja ustna wg strategii myślenia wizualnego:
 baczniejsze przyglądanie się obiektowi;
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 rozszerzanie procesu patrzenia i interpretacji;
 wyrażenie refleksji na temat poczynionych obserwacji.

6. Oglądanie  przez  uczniów wszystkich  eksponatów.  Wymienianie  uwag,
komentarzy, wrażeń.

7. Zaproszenie innych klas do obejrzenia wystawy (łącznie 30 dzieci z kl. 1c
i 3a oraz           3 nauczycieli). Prezentowanie na forum informacji  o
swoich eksponatach.

8. Wybór  i  opisywanie  jednego  eksponatu  z  wykorzystaniem  zdobytej
wiedzy o nim, ewentualnie z pomocą pytań z tablicy.

9. Odczytywanie bez podawania nazwy tak, aby inne dzieci odgadły, o jaki
obiekt chodzi.

10.Sprawdzenie  i  usystematyzowanie  wiedzy  poprzez  uzupełnienie  przez
uczniów testu kontrolnego pt. „W klasowym muzeum” na komputerach
na platformie kahoot.pl

 Opracowanie: Wiesława Krysa
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