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Odniesienia do podstawy programowej
Ogólne:

• sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące umiejętność skutecznego działania i komunikacji;

Szczegółowe:

Uczeń:

• wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu 
i komunikuje się za pomocą nowych technologii;

• układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;
• rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;
• maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli;
• wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki 

tekstylne itp.;
• wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej 

i naukowej;
• planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
• programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów 

opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące 
obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;

• posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy 
wykonywaniu zadania;

• kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem.

Materiały

• Roboty marki Photon™ 
• taśma malarska
• kartony
• papier pakowy
• farby
• tutki po papierze toaletowym
• kartony po jajkach
• puste butelki
• itp.
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Część wstępna
Nauczyciel omawia z dziećmi elementy przedstawienia teatralnego – scenografię, scenariusz, aktorów.

Część główna
Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Każda grupa ma za zadanie przygotować scenkę, 
w której jedynym aktorem będzie Photon™ Robot, a uczniowie będą pełnić rolę narratorów. Do scenki 
przygotowują scenografię, scenariusz, program, który wykonywać będzie Robot marki Photon™. 

Tematem przedstawienia będzie „Wizyta na farmie”.

Czas na przygotowanie: 45 minut.

Po upływie wyznaczonego czasu każda grupa prezentuje swoją scenkę. Po każdym wystąpieniu 
uczniowie zapisują na kartkach jedną rzecz, która im się najbardziej w danym przedstawieniu podobała. 
Na zakończenie wybrane osoby odczytują swoje recenzje.

Tematy do dyskusji

• Jakie przedstawienia teatralne widzieli?
• Jakie znają zwierzęta gospodarskie? 
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