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klasy I-III Szkoły Podstawowej 
 

Zajęcia w dobie pandemii 
Rok 2020 przyniósł zmiany w życiu każdego z nas. W przypadku uczniów były to zmiany 

szczególnie odczuwalne, nic dziwnego, że – jak wskazują badania – w większości z utęsknieniem 
czekali na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Niestety ograniczenia, konieczność zachowania 
dystansu społecznego, rosnąca liczba zakażeń w naszym kraju sprawiła, że ten rok szkolny jest 
inny niż wszystkie. Uczniowie zostali częściowo „zamknięci” w szkołach. Nie mogą uczestniczyć 
w wyjściach do centrów nauki ani w projektach prowadzonych przez zewnętrznych edukatorów. 
Jak się jednak okazuje, z pomocą może przyjść nam dzisiaj technologia i nauczanie hybrydowe 
typu blended-lerning! W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy Wam pierwsze, innowacyjne 
tego typu zajęcia hybrydowe w Polsce! 

 

Czy Wasi uczniowie są już Pogromcami Zarazków? 
Zapraszamy na naszą interaktywną Lekcję hybrydową, prowadzonej w formie warsztatów 

z eksperymentami wykonywanymi samodzielnie przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. 
Nasze zajęcia mogą być przeprowadzone w ramach zajęć z przyrody, biologii, chemii, lekcji 
wychowawczej, edukacji dla bezpieczeństwa czy nawet etyki – realizujemy bowiem zakładane  
w tych obszarach cele i treści kształcenia. Jedna lekcja – dziesiątki możliwości! 
 
 

Jak taka Lekcja wygląda w praktyce? 

 

 
 

Biorąc udział w projekcie Pogromcy Zarazków otrzymują Państwo kompletne zajęcia typu 
blended-learning. Aby je przeprowadzić potrzebna jest jedynie przestrzeń w klasie ze sprzętem 
mającym dostęp do Internetu.  
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Otrzymują Państwo dostęp do materiału video oraz sprzęt do przeprowadzenia wszystkich 
doświadczeń. Lekcja odbywa się w formie transmisji video, którą należy uruchomić w klasie 
(niezbędny sprzęt: komputer, rzutnik i głośniki lub telewizor lub komputer z tablicą multimedialną 
– niezależnie od posiadanej opcji z dostępem do Internetu). Minimum 48 godzin przed 
planowanym terminem przeprowadzenia lekcji, otrzymują Państwo także przesyłkę ze wszystkimi 
niezbędnymi materiałami potrzebnymi do przeprowadzenia eksperymentów, wydrukowaną 
instrukcją dla nauczyciela i kartami pracy dla uczniów (1 zestaw = 1 klasa). 

Lekcję hybrydową rozpoczyna nauczyciel uruchamiając film i nadzorując zajęcia - 
zatrzymuje materiał filmowy we wskazanym na video momencie i rozdaje uczniom niezbędny 
sprzęt do przeprowadzenia danego eksperymentu. Uczniowie samodzielnie wykonują 
eksperymenty. Wszystkie udostępnione materiały posiadają stosowne atesty, zaś program Lekcji 
został przygotowany przez znanych i cenionych dydaktyków.  

Dodatkowo, do każdego zestawu jest dołączony: certyfikat dla szkoły (Bezpieczna 
placówka w dobie COVID-19), certyfikat dla nauczyciela (przyda się do teczki awansu 
zawodowego), plakat dla klasy oraz indywidualne odznaki dla każdego ucznia. Niewykorzystana 
zawartość zestawu pozostaje oczywiście w szkole. 

W przypadku udziału w projekcie 5 i więcej klas (oddziałów/grup), placówka otrzymuje 
w ramach nagrody pomoc naukową w postaci pełnowymiarowego modelu edukacyjnego 
wykonanego z materiału łatwodezynfekowalnego. Co więcej, w każdym miesiącu (10-dnia 
każdego miesiąca) wśród szkół, które prześlą nam zdjęcia z przeprowadzonych zajęć wraz ze 
zgodą na publikację, losowana jest dodatkowa nagroda edukacyjna! 

 

Lekcja hybrydowa, czyli jaka? 

Wraz z postępem technologicznym obszar systemów wykorzystujących e-nauczanie rozwija się 
z niebywałą prędkością, a w związku z tym terminologia funkcjonująca w jego obrębie również 
się rozrasta. Uporządkujmy zatem nieco kilka pojęć: 

Distance learning (d-learning) – termin najszerszy znaczeniowo, obejmuje on wszystkie formy 
zdalne – a zatem korespondencyjne, formy telewizyjne i radiowe, jak i cały  e-learning.  

E-learning – to nauczanie elektroniczne. Przebiega ono za pośrednictwem Internetu 
z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do niego przyłączonych, może być on: 

• synchroniczny - zajęcia w ustalonym czasie rzeczywistym  
• asynchroniczny -  zajęcia osadzone na platformie internetowej. 

Blended learning (b-learning) – to inaczej nauczanie mieszane/hybrydowe. W tym wypadku 
proces dydaktyczny jest realizowany częściowo w sposób tradycyjny (bezpośrednio w sali 
lekcyjnej), częściowo za pośrednictwem platform Internetowych. 

Projekt Pogromcy Zarazków to:  
d-learning, e-learning asynchroniczny, ale przede wszystkim b-learning!  
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Wasza Placówka również może przeprowadzić takie innowacyjne zajęcia! 

 
Cele Lekcji Hybrydowej 

 
Nadrzędnym celem zajęć jest wsparcie wszechstronnego rozwoju uczniów przez pogłębianie 
wiedzy oraz rozbudzanie ich naturalnej ciekawości poznawczej, jak również wyposażenie 
uczniów w wiadomości oraz ukształtowanie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej 
dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat. Cel dodatkowy stanowi kształtowanie postaw 
prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla 
zdrowia własnego i innych osób, co przekłada się na budowanie odpowiedzialności za zbiorowość. 
 
Lekcja są prowadzone z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób. 
 
W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie mają okazję rozwinąć umiejętności takie jak 
poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł, 
kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 
różnorodnych metod i narzędzi, a także praca w zespole i społeczna aktywność. 
 
 

Twórcy Projektu 
 
Projekt został stworzony dr inż. Annę Mietlarek-Kropidłowską 
trójmiejską popularyzatorkę nauki, wieloletniego pracownika 
naukowego i dydaktycznego Politechniki Gdańskiej, 
biotechnolożkę, doktora nauk chemicznych, pedagoga, 
współtwórczynię Centrum Edukacji smartLAB, a prywatnie mamę 
dwójki ciekawskich dzieci. 
 
Jej osiągnięcia są zauważane w kraju i na świecie. Anna Mietlarek-
Kropidłowska otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(2013), Medal Młodego Uczonego PW (2012), Nagrodę im. Jana 
Uphagena (2009) czy też Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa 
Naukowego (2011). 
 
Jest autorką innowacyjnych programów edukacyjnych, w ramach których pasją do nauki stara się 
„zarażać” nawet 3-latki. Obecnie program jej autorstwa jest realizowany już w kilkudziesięciu 
przedszkolach i szkołach podstawowych w województwie pomorskim. Naukę postrzega 
interdyscyplinarnie i takie właśnie programy nauczania tworzy. Jak Paulo Coelho wierzy, że jest 
tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. Jak Marica Curie-Skłodowska uważa zaś, że Nauka 
to rzecz wielkiego piękna. 
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Nasze zajęcia cechuje interdyscyplinarność. Wspierają one pracę nauczyciela wyznaczoną 
przez realizowany przez niego program nauczania, oparty na podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej, jak i całościowy rozwój uczniów. 
Proces ten umożliwia dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 
gromadzenie doświadczeń.  
 

Tematyka lekcji obejmuje m.in. zagadnienia praktyczne oraz teoretyczne związane  
z edukacją zdrowotną, chorobami zakaźnymi wywoływanymi przez wirusy, ze szczególnym 
uwzględnieniem SARS-CoV-2 i profilaktyką zakażeń. 
 
Oferowane przez nas zajęcia mogą wesprzeć zadania realizowane przez szkołę  
w następujących obszarach: 

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 
edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz 
poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: 
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

• wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez 
nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 

• zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji  
i nowoczesnych technologii. 

Nasze interaktywne zajęcia w postaci Lekcji Hybrydowej z warsztatami spełniają 
następujące kryteria: 

• są dostosowane do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci; 
• wywołują zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy; 
• wspierają utrzymanie zdrowia fizycznego (w ramach szeroko rozumianej edukacji 

zdrowotnej); 
• umożliwiają nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów 

naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów; 
• wspierają aktywność dzieci; 
• rozwijają nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: 

bezpieczeństwo własne i grupy, odpowiedzialność i poczucie obowiązku; 
• umożliwiają poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest społeczność 

lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości; 
• wspierają dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację; 
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• umożliwiają poznanie wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego,  
a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego 
środowiska; 

• ze względu na interaktywny (hybrydowy) charakter organizują innowacyjną przestrzeń 
edukacyjną. 

 
Proponowane przez nas zajęcia pomagają osiągnąć zakładane na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej cele kształcenia, w trzech obszarach rozwojowych dziecka. 
 
W zakresie obszaru rozwoju fizycznego: 

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

• świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia. 
 
W zakresie obszaru rozwoju społecznego dziecka: 

• świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe; 
potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości; 

• umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, 
odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości; 

• umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania; 
• umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych; 
• umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osób dorosłych; 
• umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy. 

 
W zakresie obszaru poznawczego: 

• umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego 
myślenia; 

• umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych 
do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów; 

• umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, 
wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania 
wniosków i spostrzeżeń; 

• umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego; 
• umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania 

nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych. 
 

Treści nauczania 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter nasze Lekcje hybrydowe zawierają treści nauczania  
z kilku obszarów. Nasze zajęcia umożliwią zatem Waszym uczniom zdobycie osiągnięć z zakresu tak 
edukacji przyrodniczej, technicznej, matematycznej, jak i społecznej. 
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Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru 
EDUKACJA MATEMATYCZNA: 

• określanie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;  
• porównywanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej; 
• dokonywanie klasyfikacji przedmiotów; 
• rozpoznawanie – w naturalnym i na rysunkach – figur geometrycznych; 
• pomiary długości odcinków, podawanie wyników pomiarów z jednostkami długości; 
• dostrzeganie symetrii w środowisku przyrodniczym i w otoczeniu dziecka; 
• odczytywanie liczb od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona; 
• porównywanie i porządkowanie liczb, stosowanie znaków  <, =, >; 
• klasyfikowanie obiektów i różnych elementów środowiska społeczno-przyrodniczego  

z uwagi na wyodrębnione cechy; 
• dokonywanie obliczeń szacunkowych w różnych sytuacjach życiowych; 
• wykorzystywanie nabytych umiejętności do rozwiązywania problemów, działań 

twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie 
uczenia się. 
 

Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru EDUKACJA 
SPOŁECZNA to między innymi: 

• identyfikacja z grupą społeczną, respektowanie norm i reguł postępowania w tych grupach 
• świadomość praw i obowiązków, przestrzegania ich i stosowania w codziennym życiu; 
• konsekwencje uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do 

przyjętych norm i zasad; 
• ocena postępowania w odniesieniu do poznanych wartości, takich jak: sprawiedliwość, 

obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, pomoc oraz inne, respektowane 
przez środowisko szkolne 

 
Wśród realizowanych podczas Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru 
EDUKACJA PRZYRODNICZA znajdują się m.in.: 

• rozpoznawanie w swoim otoczeniu popularnych gatunków roślin i zwierząt; 
• planowanie, wykonywanie prostych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów dotyczących 

obiektów i zjawisk przyrodniczych, wyjaśnianie istoty obserwowanych zjawisk według 
procesu przyczynowo-skutkowego; 

• znajomość charakterystyki wybranych zawodów użyteczności publicznej: poznanie istoty 
pracy w służbach mundurowych i medycznych; 

• dbanie o higienę oraz estetykę własną i otoczenia; 
• reagowanie  stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia 
• przestrzeganie zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego; 
• stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w szkole; 
• świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, określenie odpowiednich sposobów 

zachowania się człowieka w takich sytuacjach; 
• świadomość obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej; 

sprawdzanie informacje, zadając pytania; 
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• świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka. 
 
Oto realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru 
EDUKACJA TECHNICZNA: 

• planowanie i realizowanie projektów/prac; także współdziałając w grupie; 
• znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy 

ze względów bezpieczeństwa; 
• organizowanie pracy, wykorzystywanie urządzeń technicznych i technologii. 

 
Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru 
EDUKACJA INFORMATYCZNA obejmują np.: 

• korzystanie z udostępnionych zasobów internetowych; 
• możliwość wykorzystania technologii do komunikowania się w procesie uczenia się. 

 
 
W ramach Lekcji hybrydowej pojawiają się także treści nauczania z obszaru  
WYCHOWANIE FIZYCZNE: 

• utrzymywanie w czystości rąk i ciała – wykonywanie tych czynności samodzielnie  
i w stosownym momencie; 

 
 
Realizowane podczas naszej Lekcji hybrydowej treści nauczania z obszaru ETYKA: 

• dostrzeganie, że granice wolności wytycza godność i dobro innych osób; 
• dostrzeganie, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; 
• odkrywanie, że wspólnota osób której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy)  

i oczekuje ich respektowania; 
• uwzględnianie dobra innych osób, podczas podejmowaniu decyzji działaniu; 
• przestrzeganie zasad obowiązujących we wspólnocie. 

 
Wierzymy, że realizowane przez nas zajęcia hybrydowe pomogą w Państwa codziennej pracy 
dydaktycznej i przyczynią się do rozwoju Waszych podopiecznych, a pośrednio do budowania 
społeczeństwa opartego na wiedzy. 
 
 
W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji. 
Zespół Pogromców Zarazków 
 
dr Magdalena Gwizdała | 730 725 232  
dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska | 500 319 719 
PogromcyZarazkow@gmail.com 
 


