Konspekt lekcji opracowany w ramach praktyki studenckiej
16.12.2018r.
Etyka, SP nr 6, Klasa: 6
Temat: Przeznaczenie, jak się ma do naszej woli.
Cel ogólny: poznanie pojęcia przeznaczenia oraz wolnej woli
Cele szczegółowe:
Poznawcze:
- uczeń wie czym jest wolna wola
- uczeń wie co oznacza pojęcie przeznaczenia
Kształcące:

- potrafi zdefiniować pojęcie przeznaczenia
- potrafi zdefiniować pojęcie wolnej woli
Wychowawcze:
- jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy
- uczy się samodzielnie poszerzać swoja wiedzę
Rozwijanie kompetencji kluczowych:
- porozumiewanie się w języku ojczystym
- podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
- umiejętność uczenia się
Typ lekcji: wprowadzająca nowy materiał
Metody lekcji (w tym techniki): pogadanka, dyskusja, film edukacyjny, mapa myśli – aplikacja Mind
Mapping Software: Mind Maps

Tok lekcji:
1. Faza wstępna.
Powitanie, czynności organizacyjne
Podanie tematu lekcji i zapoznanie ucznia z celami lekcji.
Nauczyciel prosi ucznia o zapisanie tematu w zeszycie.

2. Faza realizacyjna
Nauczyciel przekazuje uczniowi link do mapy myśli, którą uczeń przy pomocy nauczyciela będzie tworzył na
lekcji jako utrwalenie poznanych wiadomości.
Nauczyciel wyświetla film edukacyjny, który w prosty i zrozumiały sposób omawia pojęcie wolnej woli. W
filmie przedstawione są także różne stanowiska na temat istnienia wolnej woli. Po obejrzeniu filmu prowadząca
rozpoczyna z uczniem dyskusję odnoście tego jak uczeń zrozumiał pojęcie wolnej woli – uczeń uzupełnia mapę
myśli. Następnie wprowadza i zapoznaje ucznia z definicją przeznaczenia przedstawioną w encyklopedii PWN
i wspólnie z uczniem formułuje wnioski.
Dla lepszego zobrazowania i zrozumienia pojęcie przeznaczenia w życiu człowieka przedstawia uczniowi 2
film, w którym przedstawiona jest krótka historia chłopca, który w wyniku poważnych komplikacji musiał
zmienić całkowicie swoje życie. Po obejrzeniu materiału wspólnie z uczniem formułuje wnioski oraz wpisuje
kolejne odnośniki do interaktywnej mapy myśli.
3. Faza podsumowująca.
Nauczyciel powtarza najistotniejsze informacje.
Wspólnie z uczniem formułuje wnioski z omówionych zagadnień.
Materiały i źródła :
Definicja przeznaczenia - inaczej predestynacji https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/predestynacja;3962008.html
Film „O tym jak znaleźć swoje przeznaczenie” - https://www.youtube.com/watch?v=FunK1slCa3s
Film edukacyjny – „Czy wolna wola istnieje?” https://www.youtube.com/watch?v=3klYKE0ntGs
Link do mapy myśli: https://mm.tt/1502302972?t=ZTTCsLtfIl (po kliknięciu na odpowiednie okienko, do
którego chcemy dopisać kolejny odnośnik klikamy na górnym niebieskim pasku „+” w ten sposób dodamy
nowy odnośnik)

