
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI 

FORMATKA 

autor/ szkoła / miejscowośd 
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu 
szkół), miejscowośd  

tytuł dobrej praktyki 

lead 

Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania) 

Beata Chrobak 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego  
w Tarnowie 

Nasi wielcy kompozytorzy. Stanisław Moniuszko – 
twórca pieśni. 

Pokazanie uczniom, że na lekcji muzyki można 

wykorzystad technologię komputerową i wówczas 

lekcje mogą byd prowadzone w ciekawy sposób. 

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa) 
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została 
przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę  

MUZYKA 

 klasa 6. 

cele 

Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: 
Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy 
programowej (wymagania szczegółowe) 

Podczas dzisiejszej lekcji uczeo pozna życie i twórczośd 
Stanisława Moniuszki. Zapozna się z tytułami jego oper 
i pieśni. Oglądnie najpiękniejsze nagrania jego 

kompozycji i ich uważnie wysłucha. 

pomoce dydaktyczne 

Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia 
dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)? 

* laptop nauczyciela, 

* projektor multimedialny, 

* tablica interaktywna, 

* www.wikipedia.org/wiki/Stanisław-Moniuszko, 

*  www.youtube.com. 

krótki opis pomysłu  

Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystad w swojej pracy 

Pomysł zrodził się z możliwości wykorzystania materiałów multimedialnych, aby podręcznik nie był  jedynym źródłem 
informacji. Dostęp do Internetu i przekaz obrazu z pomocą ekranu umożliwią prowadzenie ciekawej i atrakcyjnej dla 
uczniów lekcji. 

efekty pracy  
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosowad TIK? 

Dobra metodą jest przypominanie uczniom podczas lekcji o celach, które poznali na początku zajęd. 

Po lekcji uczeo: 

* wie, kim był Stanisław Moniuszko, 

* zna tytuły jego oper i pieśni, 

* potrafi wymienid cechy Polaka – patrioty na podstawie Poloneza Miecznika. 

uwagi 
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienid lub rozwinąd swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec 

naśladowców dobrej praktyki? 

załączniki 
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra 
praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach) 

www.konarski.wiara.pl zakładka Cyfrowa Szkoła 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/Stanisław-Moniuszko
http://www.youtube.com/
http://www.konarski.wiara.pl/

