Scenariusz lekcji z produkcji zwierzęcej - klasa pierwsza technikum rolniczego.

Data: 10.06.2022 r.
Klasa: 1 TR.

Nauczyciel: dr inż. Maria Wiechetek
Temat lekcji: Użytkowanie mleczne bydła- budowa gruczołu mlekowego.
Cele ogólne:
- określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich,
- dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej,
- interpretowanie pojęć zootechnicznych,
- podawanie argumentów krzywych laktacji uzasadniających użytkowanie mleczne u bydła.
Cele operacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczeń:
a) wie i rozumie:
-pojęcia podstawowe związane z użytkowaniem mlecznym (laktacja, krzywe laktacyjne, rodzaje
laktacji, przebieg doju, rodzaje doju),
-zna różnice pomiędzy krzywymi laktacyjnymi,
-zna różnice pomiędzy dojarkami,
-w jaki sposób postępować przy doju (zapewnienie odpowiednich warunków),
-jakie elementy tworzą wymię.
b) potrafi:
-wymienić rodzaje krzywych laktacji,
-wskazać, która krzywa jest najbardziej pożądana,
-przeprowadzać masaż wymienia,
-opisać budowę wymienia,
-pracować w zespole, uszanować zdania innych osób z grupy,
c) przejawia postawy
-dąży do wielostronnego rozwoju,

-pogłębia swoją wiedzę, potrafi wykorzystać krzywe laktacyjne w praktyce,
-zna i przestrzega zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
-dba o powierzone mu materiały.

Metody pracy:
- pogadanka,
- pokaz,
- praca z kartą pracy.
Materiały i środki dydaktyczne:
- smartfon z czytnikiem kodów QR,
- monitor interaktywny,
- karty przygotowane przez nauczyciela z kodami QR z programu Corinth
- prezentacja w programie PowerPoint,
- laptop, Internet.
Formy pracy:
- praca w grupach jednolitych.
-praca z kartą pracy

Literatura dla ucznia:
a) „Produkcja zwierzęca część 2” , red. Teresa Nałęcz- Tarwacka
Literatura dla nauczyciela:
a) Program nauczania dla zawodu technik rolnik
b) „Produkcja zwierzęca część 2”, red. Teresa Nałęcz- Tarwacka
c) „Biotechnika pozyskiwania surowca mlecznego” Marian Lipiński, Stanisław Winnicki

Przebieg lekcji:
faza

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Wprowadzająca

1.Przywitanie.
2.Czynności organizacyjne (sprawdzenie
obecności).

Uczniowie słuchają
nauczyciela

Czas
[minut
a]
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Realizacyjna

podsumowująca

3.Przypomnienie zagadnień z
poprzedniej lekcji.
4.Podanie celów lekcji.
 Nawiązanie do tematu, omówienie
głównego celu zajęć i celów
pobocznych, podyktowanie tematu
zajęć.
 Uruchomienie przez nauczyciela
monitora interaktywnego.
 Nauczyciel dzieli uczniów na
jednolite grupy z liderami.
 Nauczyciel przedstawia zagadnienia
w postaci prezentacji
multimedialnej (uczniowie udzielają
odpowiedzi do zadań, nauczyciel
zapisuje je na monitorze
interaktywnym, nauczyciel na
bieżąco koryguje poprawność
zapisów uczniów, wyjaśnia,
tłumaczy, daje wskazówki).
 Nauczyciel rozdaje karty pracy z
kodami kodów QR, pod którymi
kryją się zdjęcia budowy wymienia.





Na koniec lekcji nauczyciel
wyświetla uczniom na prezentacji
zadanie zamknięte z arkusza
egzaminacyjnego, dotyczące
użytkowania mlecznego, tym
samym podsumowując temat lekcji.
Zadanie pracy domowej:
dokończenie kart pracy.
Pożegnanie się.










Uczeń słucha
nauczyciela.
Uczeń zapisuje w
zeszycie temat zajęć.
Uczniowie w czasie
prezentacji wypełniają
karty pracy.
Uczniowie pracują w
grupach.
Uczniowie używają
czytnika kodów QR na
swoich smartfonach,
sczytują budowę i
zapisują obok kodu QR
lub na kartach pracy.
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Uczniowie rozwiązują
zadanie, wskazując
poprawną odpowiedź.
Uczniowie zapisują
treść zadania
domowego.
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