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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KL. II

BLOK TEMATYCZNY: Pamiętamy o naszych mamach

TEMAT DNIA: Jaka jest moja mama?

CZAS TRWANIA: 4 x 45 min.

CELE OGÓLNE:

- wdrażanie do zwięzłego i komunikatywnego ujmowania swoich myśli
w wypowiedź kilkuzdaniową,

- rozwijanie umiejętności układania zadań z treścią na podst. danych,
- dbanie o dyscyplinę pracy podczas wykonywania zadań w grupach,
- wzmacnianie uczuć miłości, wdzięczności oraz przywiązania do matki; zachęcanie do sprawiania jej

przyjemności,
- wdrażanie do planowania i realizacji pracy plastycznej na podst. własnego pomysłu

z uwzględnieniem cech charakterystycznych postaci – stosowanie techniki collage.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń potrafi:

- układać kilkuzdaniową wypowiedź o swojej mamie,
- wypisać cechy charakteru mamy,
- współpracować w grupie,
- opracować i przedstawić scenkę na konkretny temat,
- porównywać liczby w zakresie 100,
- układać zadania z treścią,
- śpiewać poznane piosenki,
- wykonać pracę plastyczną techniką collage.

METODY: rozmowa, praca z tekstem, metody aktywizujące(twórcza krzyżówka, „Śnieżna kula”, „Burza
mózgów”, drama), działalność muzyczna i plastyczna.

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna, indywidualna zróżnicowana, grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki z imieniem mamy dla każdego dziecka, arkusze szarego papieru, kartki
z zadaniami dla poszczególnych grup, wiersz, oś liczbowa, zadania z lukami do pracy zindywidualizowanej,
pytania pomocnicze do zredagowania wielozdaniowej wypowiedzi, różnej wielkości puste kartki, instrumenty
perkusyjne, magnetofon, materiały do pracy plastycznej, praca domowa na kartce.



PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Rozwiązanie łamigłówki zapisanej na tablicy i wspólne odczytanie hasła: „Jaka jest moja mama?”
Porządkowanie liczb rosnąco.
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• Zapisanie zdania pytającego do zeszytu.
• Podanie zadań zajęć.

Na dzisiejszej lekcji będziecie układać kilkuzdaniowe wypowiedzi o waszych mamach. Zastanowicie się,
jakie są wasze mamy. Jak wobec mamy powinno zachować się dziecko?
Jaka powinna być idealna mama? Będziecie również wykonywać zadania matematyczne i plastyczne oraz
śpiewać piosenki. Wszystkie działania skupione będą wokół tematu „Moja mama”.

• Ułożenie krzyżówki na podst. imienia mamy i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest moja mama?
Każde dziecko wyjmuje z koperty kartkę z imieniem swojej mamy, którejest napisane pionowo. Do każdej
litery dziecko dopisuje poziomo cechę charakteru swojej mamy np.:
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• Wykorzystanie krzyżówki do zbudowania wypowiedzi ustnej na podst. zdań z lukami zapisanymi na

tablicy.
Moja mama ma na imię ............. . Jest Ona:

......................................................................................... .
• Praca w grupach: Zajęcia domowe mamy – jak dziecko może w nich pomóc? (Podział na grupy, przydział

ról, losowanie zadań przez liderów grup, ustalenie limitu czasu na zadanie, przygotowanie scenek
i wniosków).
ZADANIA DLA GRUP:

1. Poranne czynności mojej mamy i pozostałych domowników.
2. Przygotowywanie obiadu i nakrywanie do stołu.
3. Domowe porządki.
4. Zakupy.

• Prezentacja poszczególnych grup, omówienie scenek, zapisanie wniosków na dużym arkuszu
z nagłówkiem: Jak pomogę mamie?

• PRZERWA MUZYCZNO – RUCHOWA, zaśpiewanie i rytmizowanie piosenki „Kochana mamo”
• Ćwiczenia matematyczne (Praca w grupach).

- Porównywanie, czyja mama jest starsza, a czyja młodsza. Zapis liczb i wpisywanie znaków: =, <, >.
Odczytanie zapisu.

• Umieszczenie liczby oznaczającej wiek swojej mamy na osi liczbowej.
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• Układanie zadań z treścią z zastosowaniem porównywania różnicowego dotyczącego wieku mam.
Zapisywanie rozwiązań i udzielanie odpowiedzi.

• Przerwa naćwiczenia ruchowe. Naśladowanie czynności, jakie wykonuje mama w domu
(proponują dzieci).

• Zapisywanie na kartkach nazwy zawodu mamy i układanie nazw wg alfabetu.
• Ustalenie, jakimi cechami powinna charakteryzować się idealna mama – zastosowanie metody „Śnieżna

kula”. Najpierw dzieci indywidualnie zapisują na kartce cechy, następnie dobierają się w pary lub trójki,
dyskutują, eliminują powtarzające się cechy, po czym następuje praca w grupach; ustalenie wspólnych
cech, zapisanie na kartkach oraz prezentacja i omówienie prac grup. Kartki z zapisanymi cechami
uczniowie przyklejają na duży papier z napisem „Jaka jest idealna mama?”.

• Redagowanie wypowiedzi pisemnej. (Praca zindywidualizowana).
I poziom

Układanie wielozdaniowej wypowiedzi o swojej mamie na podst. pytań:
1. Jak ma na imię twoja mama?
2. Ile ma lat?
3. Kim jest z zawodu?
4. Czym zajmuje się w domu?
5. Jaka jest twoja mama?

II poziom

Uzupełnianie luk w tekście
Moja Mama ma na imię…………… Ma ……..lat. Z zawodu jest………… W domu najczęściej
zajmuje się…………. Moja Mama jest……………………………
Głośne odczytanie niektórych prac.

• PRZERWA MUZYCZNO – RUCHOWA.Śpiewanie piosenki „Wiosna, wiosna” i granie na instrumentach
perkusyjnych.

• Czytanie wiersza D. Wawiłow pt.„Mama ma zmartwienie”.
• Co można zrobić, gdy waszej mamie będzie smutno? – „Burza mózgów”, zapisywanie pomysłów

na dużej kartce.
• Wykonanie portretu swojej mamy, który może być upominkiem lub utworzenie galerii portretów z okazji

Dnia Matki.
Zastosowanie techniki collage (wykorzystanie materiałów tekstylnych, firanki, włóczki itp.).

• Praca domowa.
Oblicz działania i wykreśl wyniki z odpowiadającymi im sylabami. Pozostałe sylaby utworzą hasło.
Odczytaj je, zapisz w zeszycie i powiedz z miłością mamie.
(Rozwiązaniem będzie zdanie: Kocham Cię, Mamo!)
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• Podsumowanie, wypowiadanie się o odczuciach, jakie towarzyszyły dzieciom w czasie zajęć. Pożegnanie.


