
 

 

 

 

Scenariusz cyklu projektu edukacyjnego 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany  

w Sopockich Szkołach Autonomicznych 

 

 

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 

 

 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK   

 

 

Rodzaj zajęć: Kreatywne pisanie 

 

 

Tytuł scenariusza: Opowiadanie o przeżyciach bohaterek/bohaterów z 

wykorzystaniem aplikacji TextingStory 

Etap edukacyjny:  II (VI klasa szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Ewa Pasznik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie 

 

Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas 

trwania 

 

Uwagi 

 

1 -2 Opowiadanie o przeżyciach 

bohaterów z wykorzystaniem 

aplikacji TextingStory 

Zapoznanie z działaniem aplikacji. 

Przypomnienie zasad tworzenia 

poprawnych pod względem 

językowym tekstów w 

komunikatorach. Uczennice i 

uczniowie w grupach tworzą zasady 

poprawnego używania 

komunikatorów. 

Następnie uczennice i uczniowie 

uzupełniają karty pracy na temat 

różnych przeżyć, jakich może 

doświadczać człowiek. 

2 

godziny 

Pomoce:   

iPady z 

zainstalowaną 

aplikacją 

TextingStory 

karty pracy 

przygotowane 

przez 

nauczycielkę/nau

czyciela 

3 - 6 Realizacja projektu:  

Opowiadanie o przeżyciach 

bohaterów z wykorzystaniem 

aplikacji TextingStory 

Na tym etapie uczennice i 

uczniowie, po wcześniejszym 

zapoznaniu się z zasadami pracy w 

aplikacji TextingStory rozpoczynają 

pracę nad własnymi zredagowaniem 

konwersacji z wybraną przez siebie 

postacią literacką. Na 

przygotowanych kartach pracy 

wykonują ćwiczenia mające na celu 

wybór bohaterów literackich 

4 

godziny 

Pomoce: karty 

pracy 

przygotowane 

przez 

nauczycielkę/nau

czyciela, iPady z 

zainstalowaną 

aplikacją 

TextingStory 



 

 

omawianych w szkole lektur. 

Kolejne ćwiczenia polegają na 

przypomnieniu wydarzeń, w jakich 

bohaterka/bohater brała/brał udział. 

Nazywają i określają ich uczucia, 

przeżycia. Następnie tworzą plan 

rozmowy z postacią literacką. 

Kolejnym zadaniem uczennic i 

uczniów jest stworzenie zapisu 

rozmowy w aplikacji TextingStory. 

7-8 Redakcja ostatecznej wersji 

rozmowy z bohaterką/bohaterem. 

Uczniowie i uczennice konsultują z 

nauczycielką/ nauczycielem swoje 

prace i wnoszą poprawki. 

 

2 

godziny 

iPady z 

zainstalowaną 

aplikacją 

TextingStory 

9-10 Podsumowanie projektu. 

Uczniowie i uczennice 

przedstawiają swoje rozmowy z 

postacią literacką, wyświetlając je 

za pomocą projektora. Pozostali 

dokonują ocen na przygotowanych 

przez nauczyciela kartach pracy. Na 

koniec nauczyciel podsumowuje 

projekt. 

2 

godziny 

karty pracy 

przygotowane 

przez 

nauczycielkę/nau

czyciela, 

projektor 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 


