
                                                               Struktura lekcji                      

                                    Metodą Ośrodków Pracy dla I etapu edukacji 
 

    Metoda ośrodków pracy charakteryzuje się specjalną konstrukcją systemu lekcyjnego. 

Lekcje jednego dnia    stanowią tzw. dzienny     ośrodek   pracy. Dzienne   ośrodki pracy 

składają się   na ośrodki tygodniowe, a te z kolei na okresowe. W metodzie ośrodków pracy 

treści nauczania czerpiemy ze środowiska społeczno-przyrodniczego. 

 

Ośrodek dzienny podzielony jest na poszczególne etapy: 

▪ zajęcia wstępne;  

▪ praca poznawcza - obserwacja, kojarzenie;  

▪ ekspresja;  

▪ zajęcia końcowe.  

Zajęcia wstępne:  

Celem ich jest stworzenie dogodnych warunków pracy, odpowiedniej atmosfery i 

przygotowanie uczniów do pracy w ciągu dziennego ośrodka.  

Zajęcia wstępne obejmują następujące czynności:  

 

● Zajęcia porządkowe   

- powitania, tworzenie atmosfery serdeczności, wzmacnianie więzi pomiędzy 

nauczycielami a wychowankami, ale tez między samymi rówieśnikami. może przybierać 

różne formy ( podawanie sobie ręki, wspólna zabawa, piosenka) 

-  zajęcia organizacyjne - które pozwalają na właściwe przygotowanie uczniów do pracy.   

( wyjęcie z plecaków, ułożenie na ławce książek i przyborów szkolnych, wymoczenie 

gąbek, ścieranie tablicy) 

-   ustalenie obecności uczniów  

 

● Ćwiczenia kalendarzowe 

Ustalenie dnia tygodnia, miesiąca, pora roku. Zapis informacji i daty na tablicy. Wypełnienie 

karty pracy i wklejenie jej do zeszytu. Określanie kolejności występowania po sobie dni 

tygodnia, miesięcy 

 

● Kalendarz pogody.  

Obserwacja zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody zgodnie ze zmieniającymi się 

porami roku. Uczniowie opowiadają jakie zmiany pogodowe zauważyli w drodze do szkoły, 

po czym wyglądają za okno. Następnie określają pogodę używają pojęć: zachmurzenie, 

opady, temperatura, wiatr. Dobierając odpowiednie magnesy nakładają je na mapę pogodową.  

 

● Przypomnienie wiadomości i tematu lekcji z poprzedniego dnia. 

 

● Ustalenie celu i tematu zajęć -  uświadomienie uczniom, na czym będzie polegała ich 

praca w danym dniu, na co będą musieli zwrócić uwagę. 

 

 

Zajęcia właściwe:  
 



● praca poznawcza – obserwacja,  ma na celu poznanie nowego materiału, może 

dokonywać się poprzez wszystkie  możliwe rodzaje obserwacji (bezpośredniej, 

pośredniej, dowolnej, kierowanej) związanej z danym tematem. W czasie obserwacji 

uczeń może: dotykać, wąchać, smakować, manipulować w celu lepszego kojarzenia i 

zapamiętania danego materiału. Obserwacja  dostarcza uczniom potrzebną ilość 

materiału do stworzenia systemu wiedzy o danym zjawisku 

● kojarzenie  - następuje wiązanie tego co działo się w czasie obserwacji, z tym co 

działo się wcześniej i gdzie indziej. Ma to na celu uświadomienie uczniom 

rozmaitego rodzaju związków i zależności między faktami, skutkami i przyczynami.  

● ekspresja – wyrażenie przeżyć lub zastosowanie wiadomości uczniów  w różnych 

formach działania. Uczeń  może się realizować poprzez czynności samoobsługowe, 

aktywność plastyczno – techniczną, ruchową, muzyczną i werbalną, 

 

Zajęcia końcowe  

● Podsumowanie całodziennej pracy  -  ustalenie, co nowego uczniowie poznali, 

sprawdzenie zrozumienia zdobytych wiadomości, podkreślenie wiadomości 

najbardziej istotnych 

● Ocena pracy uczniów -  ocena wysiłku dzieci przy wykonywaniu zadania, którego 

podjęły się w danym dniu zajęć szkolnych. Wymaga to wnikliwego przeglądu 

wykonanych prac, ich jakości, zalet i usterek.  

● Praca domowa-   co dzieci mają zrobić w domu. Zadanie może być kontynuacją 

tematyki ośrodka, utrwaleniem lub poszerzeniem wiadomości albo przygotowaniem 

do tematu dnia następnego 

● Czynności porządkowe -  po uporządkowaniu miejsca pracy i kąciku zabaw dzieci 

żegnają się z nauczycielem  

 

            W prezentowanej metodzie nie ma sztywnego podziału na przedmioty nauczania. 

Realizacja treści języka polskiego, matematyki, plastyki, techniki, muzyki, wychowania 

fizycznego pozostaje w ścisłym związku z poznaniem środowiska społeczno – 

przyrodniczego. Wszystkie treści programowe w metodzie ośrodków pracy są dostosowane 

do indywidualnych możliwości uczniów. 


