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Scenariusz zajęć STEAM został przygotowany w ramach realizacji projektu Świętokrzyskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach „STEAMowa Szkoła” pod kierunkiem Marioli 

Kosztołowicz. 
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Tytuł zajęć 

 

Podróże po Polsce 

 

Metryczka 

 

Poziom edukacyjny: 9-11 lat   

Grupa przedmiotowa:    przyroda / geografia 

Czas na pełną realizację projektu: 9 godzin 

Autorzy scenariusza: Sylwia Kaczmarczyk, Tomasz Marzec 

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Hedy ps.: „Szary” w Kowali 

 

Ramowa koncepcja projektu 

 

 Zapoznanie uczniów z celem projektu; 

 Wspólne ustalenie planów realizacji- zaprojektowanie gry;  

 Przygotowanie materiałów; 

 Realizacja projektu- tworzenie gry;  

 Ewaluacja.   
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Cele  zajęć  STEAM 

 

 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie ciekawości, kreatywności i wyobraźni uczniów; 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, sztuki i matematyki 

poprzez udział w projekcie; 

 Rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania własnej pracy oraz pracy w grupie; 

 Rozwijanie u uczniów umiejętności prezentowania wyników swojej pracy; 

 Wdrażanie uczniów do wykorzystywania swoich mocnych stron podczas pracy w grupie. 

Cele naukowe: 

M
at

em
at

yk
a 

rozwijanie logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej 

G
eo

gr
af

ia
 

rozwijanie wiedzy na temat miast naszego kraju oraz zabytków Polski 

 

Kryterium sukcesu 

 

Zbudowanie przez uczniów gry dydaktycznej  

 

Wymagania przestrzenne i technologiczne 

 

Sala lekcyjna z dostępem do komputera i internetu. 
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Wymagane zasoby cyfrowe do realizacji zajęć 

 

Szeroki dostęp do informacji zawartych w sieci i encyklopediach multimedialnych, atlasów, 

map, planów miast. 

 

Niezbędne narzędzia technologiczne i cyfrowe 

 

Komputer, drukarka, skaner, aparat cyfrowy.  

Opis prototypu tworzonego podczas zajęć 

 

 

Na pierwszych zajęciach uczniowie zostaną zapoznani z celami projektu oraz planem 

realizacji. Następnie uczestnicy według własnej koncepcji pod kierunkiem koordynatorów 

będą tworzyli projekt mapy Polski, z jej ciekawymi miejscami, która w następnym etapie 

działań będzie służyła do opracowania gry dydaktycznej. Uczestnicy projektu będą 

przygotowywać na brystolu zarys mapy Polski pt.: „Podróże po Polsce”. W następnym etapie 

będą wyszukiwać informacje na temat ciekawych miejsc w naszym kraju. Wiadomości te 

przeniosą na ekran komputer, aby potem wydrukować je na małych karteczkach. Uczniowie 

będą wyszukiwać również w internecie zdjęcia i obrazki, które po wydrukowaniu przykleją na 

sporządzoną mapę Polski. Na koniec do instrukcji spisane zostaną zasady gry. Gra będzie 

miała na celu zapoznanie uczniów z ciekawostkami na temat niektórych miejsc naszego 

kraju. Będzie polegała na losowym wybraniu karty z opisem konkretnego miejsca i jak 

najszybszym odszukaniu go na mapie. Ten z uczestników, który jako pierwszy odnajdzie na 

mapie wylosowane miejsce zdobywa kartę. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą 

ilość kart. 
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Realizacja projektu 
 

 Czynności uczniów 

S Uczniowie zdobywają wiedzę na temat ciekawych miejsc położonych w Polsce. 

T 
Uczniowie wykorzystują smartfony i komputery do wyszukiwania informacji i 

zdjęć dotyczących ciekawych miejsc w Polsce. Wykorzystują drukarkę. 

E 
Uczniowie wykonują na brystolu grę planszową przedstawiającą mapę Polski. 

Ustalają zasady gry. 

A Uczniowie w kreatywny i estetyczny sposób wykonują pracę. 

M 
Uczniowie wykorzystują logiczne myślenie, orientacje przestrzenną oraz 

umiejętności wnioskowania i planowania. 

 

 

Przebieg realizacji projektu 

 

 Nazwa działania nr 1: 

Zapoznanie uczniów z tematyką projektu i jego planowanym 

przebiegiem, ustalenie celów projektu, planowanie pracy i 

przydział zadań.   

Czas 

realizacji: 
1 godzina 

Element 

STEAM 
S, T, E, A, M 

Zadania nauczyciela:  

 Koordynatorzy zapoznają uczniów z 

tematyką projektu, jego planowym, 

przebiegiem dostępnymi narzędziami 

technologicznymi i analogowymi. 

Rozdzielenie zadań między uczniów. 

Zadania ucznia:   

 Wspólnie z koordynatorami określają 

cele oraz umiejętności jakie chcieliby 

nabyć.  

 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

brak 

 

Nazwa działania nr 2: 

Pozyskiwanie informacji na temat ciekawych miejsc w naszym 

kraju 

Czas 

realizacji: 
2 godziny  

Element 

STEAM 
S, T 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzorowanie i ukierunkowywanie 
uczniów jakich informacji mają 
poszukiwać.  

Zadania ucznia:   

 Wyszukiwanie informacji na temat 

ciekawych miejsc w Polsce 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Wyszukiwanie w smartfonach, komputerze potrzebnych informacji  
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Nazwa działania nr 3: 

Przygotowanie i tworzenie planszy do gry i kart.  

Czas 

realizacji: 
4 godziny  

Element 

STEAM 
S, T, E, M 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzorowanie i pomoc w tworzeniu gry 

Zadania ucznia:   

 Tworzenie gry planszowej oraz 

potrzebnych kart  

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Komputer ,drukarka, skaner 

 

Nazwa działania nr 5: 

Testowanie gry na rówieśnikach 

Czas 

realizacji: 
1 godzina  

Element 

STEAM 
E 

Zadania nauczyciela:  

 Nadzór nad uczniami klasy 4 podczas 

testowania gry : „Podróże po Polsce” 

Zadania ucznia:   

 Uczniowie na zajęciach przedstawią 

swoim koleżankom i kolegom swój 

projekt gry planszowej pt.: „Podróże po 

Polsce”.  

 Cała klasa zostanie podzielona na kilka 

grup, po czym każda grupa przystąpi do 

gry. 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

 

 

Nazwa działania nr 6: 

Ewaluacja  

Czas 

realizacji: 
1 godzina  

Element 

STEAM 

 

Zadania nauczyciela:  

 Wyciągniecie wniosków z realizowanego 

projektu  

Zadania ucznia:   

 Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  

 

Uwagi dotyczące realizacji i wykorzystania IT:   

Główny cel projektu jakim było opracowanie gry i poszerzanie wiedzy na temat geografii 

Polski i jej ciekawych miejsc został zrealizowany 

 

 

 

 

  



Scenariusz zajęć STEAM 

 

STEAM-owa Szkoła 8 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 

Sposób  ewaluacji 

 
 

Ewaluacja na poszczególnych etapach realizacji: 

 brak 

 

Ewaluacja całościowa: 

 ankieta  

 


