
Scenariusz lekcji:

1. Etap edukacyjny i klasa:

Szkoła ponadpodstawowa klasa I

2. Przedmiot:

Plastyka

3. Temat zajęć:

Kultura i sztuka lokalnego środowiska.

4. Czas trwania zajęć:

45 min.

5. Uzasadnienie wyboru tematu:

Realizacja tego tematu ma na celu uwrażliwienia na piękno regionu w którym mieszkamy, poznanie 

zabytków i twórców regionalnych. 

6. Uzasadnienie wykorzystania technologii informacyjnej:

Nauczanie zdalne wymaga użycia TIK, ale też daje wiele możliwości uatrakcyjnieniu zajęć. Umożliwia 

nakierowanie młodzieży na świadome korzystanie z internetu i wyszukiwanie informacji związanych 

ze sztuką, takich jak strony umożliwiające wirtualne zwiedzanie galerii i muzeów w Polsce i na 

świecie. 

7. Cel ogólny zajęć:

 - zapoznanie z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi sztuki lokalnego środowiska

8. Cele szczegółowe zajęć:

- uczeń kształtuje poczucie tożsamości kulturowej poprzez poznawanie i kontakt z lokalnymi 

zabytkami

- uczeń zna zabytki i dzieła architektury najbliższego otoczenia 

- uczeń wie jak ważna jest ochrona dóbr kultury (min. chronione dziedzictwo kulturowe - UNESCO)

- uczeń zna placówki kultury działające w lokalnym środowisku



- uczeń poznaje różnorodną działalność artystyczną twórców regionalnych

9. Metody i formy pracy:

- metody podające: pogadanka, prezentacja

- metody eksponujące:  strony internetowe muzeów, wyszukiwarka Google

- metody problemowe : Quiz sprawdzający

- praca zdalna

Forma pracy: zbiorowa i indywidualna

10. Środki dydaktyczne:

- prezentacja w programie Canva „Dziedzictwo kulturowe Orawy”

- strony internetowe:

Kościół w Orawce – wirtualne zwiedzanie

https://www.360cities.net/image/orawka-zdjecia-panoramiczne?old_embed=true

Orawski Park Etnograficzny

https://www.orawa.eu/galeria

Muzeum Etnograficzne Kraków

https://etnomuzeum.eu/wystawy-czasowe/herodek

- wyszukiwarka google

-aplikacja Quizzis (quiz sprawdzający)

11. Wymagania w zakresie technologii 

- podczas lekcji konieczne jest stałe łącze internetowe i dostęp do smartfonów lub komputerów

- aplikacja Meet / Classroom

11. Przebieg zajęć :

Aktywność nr 1 Temat: Czynności organizacyjne. Czas trwania 5 min. 

Opis aktywności 1. Połączenie z uczniami przez aplikację Meet. 

2. Sprawdzenie obecności. 

3. Ustalenie zasad pracy na lekcji. 

4. Wprowadzenie do lekcji: podanie tematu lekcji. 

https://www.360cities.net/image/orawka-zdjecia-panoramiczne?old_embed=true
https://etnomuzeum.eu/wystawy-czasowe/herodek
https://www.orawa.eu/galeria


5. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.

Aktywność nr 2 Temat: Dziedzictwo Kulturowe Orawy – prezentacja. Czas trwania 15 min.

 Opis aktywności 1. Nauczyciel wprowadza uczniów do odbioru prezentacji, ogólne informacje o 

regionie, kulturze i sztuce. Znaczenie ochrony zabytków (informacje o liście chronionych zabytków 

UNESCO). Wprowadzenie do różnorodnej twórczości artystycznej w naszym regionie (przykłady 

dziedzin sztuki i twórcy ludowi). Etnofolk , etnodesigne - inspiracje kulturą ludową.

2. Oglądanie prezentacji 

Aktywność nr3 Temat: Wirtualne zwiedzanie zabytków Orawy. Czas trwania 5 min

1. Zwiedzenie wirtualne Kościółka w Orawce

2. Odwiedzenie strony Orawskiego Parku Etnograficznego i obejrzenie wybranych zabytków 

architektury 

Aktywność nr4 Temat: Wirtualne odwiedzenie Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Czas trwania 

5 min

1. Odwiedzenie strony wystawy dotyczącej twórczości Heródka („orawskiego  Nikifora”).

Aktywność nr5 Temat: Obiekty architektury na Orawie 5 min

1. Własne, samodzielne poszukiwanie przez uczniów w wyszukiwarce Google  ciekawych 

obiektów architektury na Orawie (fotografie) 

2. Prezentacja przykładowych  zdjęć przygotowanych przez uczniów

Aktywność nr6 Temat: Quiz sprawdzający. Czas trwania 5 min.

Aktywność nr7 Temat: Podsumowanie lekcji. Czas trwania 5 min

 

12. Sposób ewaluacji zajęć:

Quiz sprawdzający


