
Koźmin Wlkp. styczeń 2003r.

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III
Opracowała: Aurelia Joachimiak

Temat bloku: Zimowe marzenia

Temat dnia: Powtarzamy swoje wiadomości i umiejętności

Cele ogólne:
♣ rozwijanie umiejętności dłuższych wypowiedzi na określony temat,
♣ wyrabianie umiejętności rozumienia samodzielnie czytanego tekstu,
♣ utrwalenie wiadomości z gramatyki,
♣ rozwijanie twórczej inwencji muzyczno – ruchowej,
♣ doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania sposobem pisemnym w
zakresie 1000,
♣ rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,

Cele szczegółowe:
Uczeń:
♣ uczestniczy aktywnie w pokazie pantomimy na temat zimowych dyscyplin
sportowych,
♣ opowie o swoich marzeniach,
♣ udziela odpowiedzi na pytania,
♣ zna wprowadzone wiadomości z gramatyki,
♣ tworzy rodzinę wyrazu „góra”,
♣ rozumie konieczność przestrzegania bezpieczeństwa w trakcie zabaw,
♣ zaśpiewa piosenkę i zinterpretuje ją ruchem,
♣ stosuje zasady dodawania i odejmowania sposobem pisemnym,
♣ ułoży treść zadania do pytań,
♣ prawidłowo wykonuje porównywania różnicowe,
♣ przeprowadzi analizę i rozwiąże zadanie tekstowe.

Metody:
♣ słowne: rozmowa, praca z tekstem,
♣ oglądowe: pokaz obserwacja,
♣ działania praktyczne,ćwiczenia



Formy pracy:
♣ zbiorowa,
♣ indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne: taśma magnetofonowa z nagraniem piosenki pt. „Bałwan
i zima”, karty pracy z edukacji matematycznej, gwiazdki z cenami odzieży i
sprzętu sportowego, karta pracy z edukacjipolonistycznej, zeszyty do edukacji
polonistycznej i matematycznej.

Zapis w dzienniku: Ćwiczenia ruchowe z zastosowaniem pantomimy.
Swobodne wypowiedzi na temat „Jak chciałbym spędzić ferie zimowe”. Ciche
czytanie ze zrozumieniem – udzielanie odpowiedzi na pytania.Ćwiczenia
gramatyczne. Obliczanie kosztów zakupionych towarów – dodawanie sposobem
pisemnym. Rozwiązywanie zadań tekstowych.



Karta pracy nr 1

Przeczytaj uważnie tekst po cichu, a następnie odpowiedz na pytania.

Zbliżają się zimowe wakacje. We wtorek wczesnym rankiem koleżanki i
koledzy wyjadą w góry na zimowisko. Będą tam jeździć na nartach i zjeżdżać na
sankach. Być może zorganizują zawody saneczkowe i łyżwiarskie. W bardzo
mroźne dni zostaną w schronisku, będą czytać ciekawe książki i oglądać
programy telewizyjne.

1 Kiedy wyjadą dzieci na zimowisko?

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2 Dokąd pojadą dzieci?

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3 Jakie zawody dzieci zorganizują?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4 Co będą robiły dzieci w mroźne dni?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................



Karta pracy nr 2
Zadanie1Oblicz działania i uporządkuj wyniki od najmniejszego do
największego, wpisz do tabeli i odczytaj hasło.

212 105 326
+ 25 + 21 + 574

438 100 655
+ 265 + 106 + 145

567 352
+ 253 + 231



Karta pracy nr 3

Zadanie 2Popatrz na ceny w klasowym sklepiku i ułóż zadanie do pytań:

a) O ile złotych tańsze są łyżwy figurowe od łyżew hokejowych?

b) O ile złotych droższe są narty od sanek?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Zadanie 3 Oblicz jaką drogę muszą pokonać dzieci jadąc z Koźmina Wlkp. do
Zakopanego przez Wrocław, Katowice, Kraków i Nowy Targ?



Cele operacyjne
Warunki
pobudzające do
aktywności

Zadania dla
uczniów Czynności uczniów

Obszary
aktywności

Przedstawi
ruchem zimowe
dyscypliny
sportu.

Przedstawienie
różnych dyscyplin
sportowych.

Uczniowie ruchem,
gestami, mimiką
przedstawiają dramę
na temat zimowych
dyscyplin sportowych.

ruchowa

Swobodnie
wypowie się o
swoich
marzeniach na
ferie zimowe.

Opowiadanie o
tym, jak można
spędzić zimowe
ferie?

Uczniowie swobodnie
wypowiadają się jak
chcieliby spędzić ferie
zimowe.

polonistyczna

Czyta po cichu
tekst i poprawnie
zapisze
odpowiedzi na
pytania.

Karta pracy nr 1
Ciche czytanie ze
zrozumieniem i
udzielanie
odpowiedzi na
postawione
pytania.

Uczniowie otrzymują
kartę pracy, po cichu
czytają tekst ze
zrozumieniem i
odpowiadają na
postawione pytania.

polonistyczna

Poprawnie
wykona
ćwiczenia
gramatyczne.

Karta pracy nr 1
Z otrzymanego tekstu
– karta pracy nr 1
uczniowie wypisują
rzeczowniki,
czasowniki,
przymiotniki. Tworzą
rodzinę wyrazu góra.

polonistyczna

Zaśpiewa
piosenkę
„Bałwan i zima”.

Nagranie piosenki
pt. „Bałwan i
zima” słowa: M.
Wojtowicz, muz.:
H. Mieszkuniec

Przypomnienie
piosenki pt.
„Bałwan i zima”.

Uczniowie wspólnie
śpiewają piosenkę
poznaną kilka dni
wcześniej.

muzyczna

Poprawnie
wykona
dodawanie
pisemne.

Karta pracy nr 2
Odczytanie hasła
otrzymanego w
wyniku poprawnie
wykonanych
obliczeń.

Wykonują obliczenia
- dodawanie
sposobem pisemnym.
Porządkują sumy od
najmniejszej do
największej. Zapisują
je w tabeli
umieszczając
odpowiednią literę.
Odczytują hasło:
„FERIE TUŻ.”

matematyczna

Obliczy koszty
zakupu.

Sklep z zimowym
sprzętem
sportowym i
odzieżą.

Obliczanie
kosztów zakupów.

Uczniowie obliczają
koszty zakupów
dysponując 1000 zł.
Wykonują obliczenia
– dodawanie
sposobem pisemnym
zapisując je w
zeszycie.

matematyczna



Odczyta ceny i
poprawnie zapisze
je słowami.

Ceny towarów
Odczytywanie cen
towarów i
poprawne
zapisywanie ich
słowami.

Uczniowie
odczytują ceny
umieszczone w
klasowym
sklepiku i
poprawnie
zapisują je w
zeszycie.

matematyczna

Ułoży treść zadań i
poprawnie je
rozwiąże.

Karta pracy nr 3,
ceny w klasowym
sklepiku.

Układanie treści
zadań do
postawionych
pytań.

Uczniowie
układają treść
zadań do podanych
pytań korzystając z
cen klasowego
sklepiku.

matematyczna

Poprawnie
rozwiąże zadanie.

Karta pracy nr 3. Obliczanie
długości trasy jaką
muszą pokonać
uczniowie jadąc na
zimowisko.

Uczniowie
obliczają długość
trasy z Koźmina
Wlkp. do
Zakopanego przez:
Wrocław,
Katowice,
Kraków, Nowy
Targ.

matematyczna


