
Opracowała: Dorota Skotarska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANAYCH W KLASIE III

Temat ośrodka:

Teatr i jego rola wżyciu dziecka.

Cele ogólne ośrodka

Kształtowanie kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy

Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z teatrem

Doskonalenie formułowania wypowiedzi na wskazany temat, inspirowanych doświadczeniem dzieci, tekstem,

ilustracją

Uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki teatralnej i nabywanie umiejętności wyrażania swoich stanów

poprzez różne formy ekspresji

Tematy ośrodków dziennych:

Wycieczka do teatru

Ludzie teatru

Po co jest teatr?

Jesteśmy aktorami i widzami



DZIEŃ III

Temat dnia:

Po co jest teatr?

Cel ogólny:

Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi na wskazany temat, inspirowanych doświadczeniem dzieci,

tekstem, ilustracją

Cele operacyjne:

Uczeń:
- redaguje odpowiedź na pytanie postawione w temacie zajęć;
- rozpoznaje i określa części mowy;
- wypowaiada się na temat teatru, stosując nowe słownictwo;
- doskonali technikę czytania ze zrozumieniem;
- wykorzystuje znaneśrodki plastyczne dla uzyskania odpowiednich efektów wyrazowych;
- śpiewa piosenkę i ilustruje ruchem jej treść;
- rozwiązauje zadanie jedno- i dwudziałaniowe;
- liczy w zakresie 1000;
- odgrywa wybraną rolę wykorzystując rekwizyty;
- współpracuje w zespole;
- korzysta z instrukcji słownej nauczyciela;
- dokonuje oceny pracy własnej i kolegów;
- zna zasady pisowni wyrazów zrz;
- umie prowadzić dialog;
- czyta cicho ze zrozumieniem;
- uzupełnia tekst z lukami;



METODY PRACY: rozmowa, pokaz, praca z tekstem,drama, działanie praktyczne;

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna- jednolita, zróżnicowana;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiersz pt.”Po co jest teatr?”, kartki z pytaniami i materiałem słownikowym, kaseta magnetofonowa z

nagraniem melodii do piosenki ,,Gdy szczęśliwy jesteś”, muzyka i tekst relaksujący,kartki z działaniami i treścią zadania, mapa, kartki

z tytułami scenek, rekwizyty, tekst z lukami, instrumenty, maski, zeszyt, podręcznik “Wesoła szkoła”



Rodzaje
edukacji

Kluczowe
Kompetencje

Sytuacje
Dydaktyczne

Środki
dydaktyczne

Metody
nauczania

Formy
pracy

I. Część
wstępna

E.
muzyczno-
ruchowa

Efektywne
współdziałanie
w zespole

Czynności organizacyjno-porządkowe.
Powitanie, sprawdzenie przygotowania do
zajęć.
- piosenka “Witamy Was...”
Dzieci tworzą koło.
Nauczyciel wita wszystkie dzieci a szczególnie
te, które są ciekawe co dzisiaj
będzie działo się na zajęciach. Kto jest
ciekawy pomacha ręką.
Podział klasy na cztery grupy.

Piosenka pt.
“Witamy Was...”
– załącznik nr 1

E
Ekspresja
muzyczno-
ruchowa

Zbiorowa

Zdobywanie
Umiejętności
i sprawności
liczenia.

Wprowadzenie do tematu zajęć.
Rachunek pamięciowy. Rozdanie kartek
z działaniami.
Obliczanie działań na mnożenie pamięciowe w
zakresie 1000, liczby dwucyfrowej
i trzycyfrowej przez jednocyfrową.
Przyporządkowanie wynikom odpowiednich
liter i odczytanie hasła: “Dzień Teatru”
- wyjaśnienie,że jest to klasoweświęto
i podanie daty obchodu tegoświęta w kraju.

Kartki
z działaniami
Załącznik nr 2

P, O
Problemowa
Działań
praktycznych

Indywidualna

Zbiorowa

II. Cz ęść
właściwa

Edukacja
matema-
tyczna.

Wykorzystywa-
nie doświad-
czeń do
rozwiązywania
problemów

Rozwiązanie zadania tekstowego.
Uczniowie analizują zadanie piszą rozwiązanie
i odpowiedź.

Kartka z treścią
zadania.
Załącznik nr 2

A, P, O
Praca z tekstem
Problemowa
Działań
praktycznych

Indywidualna



Wykorzystywa-
nie
doświadczeń.

Sprawdzanie rozwiązanych zadań. Uczniowie
przedstawiają rozwiązanie na tablicy.

O
Działań
praktycznych

Zbiorowa

Edukacja
środowis-
kowa

Łączenie
i porządkowanie
różnych
elementów
wiedzy

Praca z mapą.
Odszukanie na mapie stolicy województwa
lubelskiego – (miejscowości, w której
uczniowie byli w teatrze)
- omówienieśrodka transportu, którym
podróżowano

Mapa A
Pokaz

Indywidualna
Zbiorowa

Edukacja
polonistyczna

Wykorzystanie
doświadczeń,
łączenie,
porządkowanie
różnych
elementów
wiedzy

Rozwiązanie zagadki: Zakładają sztuczne
włosy, przyklejają wąsy, nosy. Czasem noszą
maski, dostają oklaski.
Podanie rozwiązania – aktorzy.
Utrwalenie pisowni wyrazów zrz

Kartki z napisem:
aktorzy, aktor
reżyserzy, reżyser
operatorzy, opera-
tor

P
problemowa

Zbiorowa

Edukacja
polonistyczno
- ruchowa

Samodzielne
podejmowanie
różnych ról
w grupie

Teatr jednego aktora Nauczyciel
poleca uczniom wylosowanie dla swojej
grupy kartki z tytułem scenki. Zadaniem
uczniów jest pokazanie ruchem, mimiką i
słowem poszczególnych scenek, tak aby inni ją
rozpoznali

Kartki z tytułami
scenek
Załącznik nr 3

P, O, E
Problemowa
działań
praktycznych,
ekspresyjna

Indywidualna

Grupowa



Edukacja
polonistyczna

Wykorzysty-
wanie
doświadczeń
do
rozwiązywania
problemów

Ćwiczenie na materiale słownikowym
(utrwalenie, poszerzenie słownictwa
związanego z teatrem)
Zadaniem grup jest wyszukanie w materiale
słownikowym odpowiedzi na pytania
Sprawdzenie wykonania zadania przez głośne
udzielenie odpowiedzi na pytania

Kartki z pytaniami
i materiałem
słownikowym
Załącznik nr 4

P, O
Problemowa
działań
praktycznych

Grupowa

Indywidualna

Edukacja
polonistyczna

Zdobywanie
wiedzy

Opracowanie nowego materiału.
Podanie tematu zajęć „Po co jest teatr”?
Zapis na tablicy i w zeszytach

Zeszyt O
Działań
praktycznych

Indywidualna

Zbiorowa

Edukacja
polonistyczna

Zdobywanie
wiedzy i
umiejętności

Zapoznanie z treścią wierszą.
Czytanie przez nauczyciela wiersza „Po co jest
teatr”?

Podręcznik
„Wesoła szkoła”
klasa III str. 74

A Praca
z tekstem Zbiorowa

Edukacja
polonistyczna

Wykorzysty-
wanie języka
do opisywania
rzeczywistości

Wypowiadanie się na temat treści utworu.
Jaki jest nastrój wiersza? Jak odpowiesz na
pytanie zawarte w tytule? Co przedstawia
ilustracja?
Wyjaśnienie znaczenia wyrazu „rekwizyt”

Podręcznik
„Wesoła szkoła”
str. 74

Problemowa
P, A Praca
z tekstem

Zbiorowa

Indywidualna

Edukacja
polonistyczna

Wykorzystanie
doświadczeń

Ćwiczenia w czytaniu ze rozumieniem.
Samodzielne czytanie wiersza, ustalenie nazw
przedmiotów i ich przeznaczenia w teatrze.
Zwrócenie uwagi na pisownię tych wyrazów.
Drabina – schody
Miska – księżyc
Pogrzebacz – miecz
Garnek – hełm

Tekst wiersza
Kartonik z
napisanymi
wyrazami

O
Działań
praktycznych

Indywidualna



Edukacja
polonistyczna

Świadome
używanie języka
jako narzędzia
porozumiewania
się

Wymyślanie teatralnego przeznaczenia
przedmiotów: wstążka, pasek, opaska na
głowę, szalik.
Drama: rozmowy rekwizytów
Przygotowanie w dwuosobowych zespołach

Rekwizyty E
Drama

Zespołowa

Edukacja
polonistyczna

Prezentowanie
własnego punktu
widzenia

Ćwiczenia w pisaniu.
Pisanie odpowiedzi na pytanie „Po co jest
teatr”? I
poziom – układa samodzielnie odpowiedź
wykorzystując zgromadzone słownictwo.
II poziom – uzupełnia tekst z lukami
Sprawdzenie wykonanych zadań

Kartki
z poleceniami
Załącznik nr 5

P, O
Problemowa
i działań
praktycznych

Indywidualna
zróżnicowana

Edukacja
plastyczno-
techniczna

Łączenie
i porządkowanie
różnych
elementów
wiedzy

Swobodna ekspresja barwna. Wykonanie
masek przedstawiających różne uczucia
- zaplanowanie pracy, -
przypomnienie waloru barw

Karton, kredki,
klej, papier
kolorowy

O, E
Działań
praktycznych
Ekspresja
plastyczna

Indywidualna

Edukacja
polonistyczna

Wyrażanie
emocji przy
pomocy mimiki
gestu

Części mowy i wyrazy o znaczeniu
przeciwnym. Podpisywanie masek
przedstawiających różne uczucia.
Pokazanie za pomocą mimiki i gestu uczuć
- tworzenie przymiotników, przysłówków,
czasowników oraz wyrazów o znaczeniu
przeciwnym (np. radość, radośnie, raduje się,
radość – smutek)

Maski, wyrazy
napisane na tablicy

P, O, E
problemowa
działań
praktycznych
Ekspresja

Indywidualna

Zbiorowa



Edukacja
muzyczna

Wykorzysty-
wanie
doświadczeń

Utrwalenie piosenki pt. „Gdy szczęśliwy
jesteś”
Ilustrowanie ruchem piosenki
Tworzenie akompaniamentu
Utrwalenie kroku marszowego

Kaseta
z podkładem
muzycznym
Instrumenty
Tekst piosenki
Załącznik nr 6

E
Ekspresja
muzyczno-
ruchowa

Indywidualna

Zbiorowa

III. Cze ść
końcowa

Prezentowanie
własnego punktu
widzenia

Podsumowanie zdobytych wiadomości
Wypowiadanie się na temat dnia spędzonego
w szkole
- czego się nauczyły?
- co przeżyły?
- jak pracowały?

E

Ekspresja
słowna

Zbiorowa

Indywidualna

Edukacja
muzyczno-
ruchowa

Efektywne
współdziałanie
w zespole

Zakończenie zajęć
Ćwiczenia relaksacyjne- dzieci siedzą w kręgu
„Zabawa z balonami” – na tle spokojnej
relaksacyjnej muzyki dzieci wyobrażają sobie,
że dmuchają balony. Razem z powietrzem do
środka dostają się nasze sukcesy.
Zawiązujemy baloniki i pozwalamy im unosić
się do góry. Oddychamy głęboko.
– Rozdanie dzieciom karteczek z symbolem
teatru na pamiątkę klasowego „Dnia Teatru”
Ocena aktywności uczniów i poszczególnych
grup. –
Pożegnanie się piosenką „Żegnamy Was”.

Kaseta z muzyką
relaksacyjną

Karteczki

Załącznik nr 1

O, E
Działań
praktycznych
Ekspresja
słowna

Zbiorowa



Załącznik nr 1

„WITAMY WAS SERDECZNIE
WITAMY WAS, CIESZYMY BARDZO SIĘ:
ŻE ANIA JEST TU,
EWA JEST TU,
PATRYK JEST TU
I PIOTRUŚ JEST TU.
WITAMY WAS, WITAMY WAS SERDECZNIE
WITAMY WAS, CIESZYMY BARDZO SIĘ”

„ŻEGNAMY WAS, ŻEGNAMY WAS SERDECZNIE,
ŻEGNAMY WAS, CIESZYMY BARDZO SIĘ,
ŻE ANIA BYŁA TU
I EWA BYŁA TU
PATRYK BYŁ TU
I PIOTRUŚ BYŁ TU.
ŻEGNAMY WAS, ŻEGNAMY WAS SERDECZNIE,



ŻEGNAMY WAS CIESZYMY BARDZO SIĘ”.

Załącznik nr 2

Wykonaj działania i przyporządkuj wynikom odpowiednie litery.

300+6·20 700-3·100

70·8-50 200·4+10·5

9·90+4·20 110·6+18

400·2+50 880-6·80

80·7+50 20·9-12

6·30+2·10

Ń D E I Z A T R U
610 420 850 890 510 678 400 168 200



Rozwiąż zadanie

Klasa IIIb i IIIg pojechały do teatru na przedstawienie. Dzieci zajęty miejsca w następujący sposób: na parterze 20 miejsc, a na balkonie 3 rzędy
po 23 miejsca. Ile wszystkich miejsc zajęły dzieci?

Liczba miejsc na parterze: ..........................
Liczba miejsc na balkonie: .........................
Razem:

Rozwiązanie: .................................................................
Odpowiedź: .................................................................

Załącznik nr 3

Tytuły scenek:

Zgubiłem klucze.

Oglądam wesołe przedstawienie w teatrze

Łowię ryby.

Chcę przejść przez jezdnię, ale na niej jest ciągły ruch.



Załącznik nr 4

Pytania dla grup.

Grupa I
Skąd można dowiedzieć się jakie osoby występowały w teatrze?
Jak nazywa się osoba, która przygotowuje efektyświetlne?

Materiał słownikowy: afisz teatralny, operatorświatła, operator dźwięku, reżyser, sufler, scena, scenograf, garderoba, kurtyna, antrakt, widownia,
scenariusz, publiczność, rekwizyt.

Grupa II
Jak nazywamy osobę, która przygotowuje efekty dżwiękowe?
Kto czuwa nad przygotowaniem całości spektaklu?
Jak nazywa się miejsce wyposażone w krzesła dla widzów?



Materiał słownikowy: afisz teatralny, operatorświatła, operator dźwięku, reżyser, sufler, scena, scenograf, garderoba, kurtyna, antrakt, widownia,
scenariusz, publiczność, rekwizyt.

Grupa III
Kto podpowiada aktorom zapomniane role?
Jak nazywa się miejsce w teatrze, gdzie występują aktorzy?
Kto ogląda i oklaskuje grę aktorów?

Materiał słownikowy: afisz teatralny, operatorświatła, operator dźwięku, reżyser, sufler, scena, scenograf, garderoba, kurtyna, antrakt, widownia,
scenariusz, publiczność, rekwizyt.

Grupa IV
Kto projektuje kostiumy i dekoracje?
Gdzie aktorzy przygotowują się do przedstawienia?
Jak nazywa się tekst na podstawie, którego przygotowuje się inscenizację teatralną lub film?

Materiał słownikowy: afisz teatralny, operatorświatła, operator dźwięku, reżyser, sufler, scena, scenograf, garderoba, kurtyna, antrakt, widownia,
rekwizyt, scenariusz, publiczność.



Załącznik nr 5

I poziom
Ułóż odpowiedź wykorzystując zgromadzone słownictwo.
Po co jest teatr?
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

II poziom

Uzupełnij tekst z lukami.
W teatrze dzieją się rzeczy................................................
Pogrzebacz zamienia się w ..............................................
Garnek staje się .................................................. rycerza.



Miska udaje .....................................................................
Teatr jest po to, aby zadziwiać, rozweselać,
zachwycać, zaskakiwać ..................................................
Jest to...................................................... cudów i magii.

Wyrazy pomocnicze: miecz, niezwykłe, hełm, księżyc, kraina, widzów

Załącznik nr 6

GDY WESOŁO CI, TO W RĘCE GŁOŚNO KLASZCZ (klap, klap)
GDY WESOŁO CI, TO W RĘCE GŁOŚNO KLASZCZ (klap, klap)
ŻEŚ WESOŁY NIECHAJ WSZYSCY LUDZIE WIEDZĄ W KRĄG-
KLASZCZ WESOŁO I NIEŻAŁUJ SWOICH RĄK!

GDY RADOŚNIE CI, TO W GÓRĘ SOBIE SKACZ (hop,hop)
GDY RADOŚNIE CI, TO W GÓRĘ SOBIE SKACZ (hop,hop)
ŻEŚ RADOSNY NIECHAJ WSZYSCY LUDZIE WIEDZĄ W KRĄG-
GDYŚ RADOSNY – POSKACZ, POKRĘĆ SIĘ JAK BĄK!

GDY WESOŁO CI, TOŚPIEWAJ TRA-LA-LA (tra-la-la)
GDY WESOŁO CI, TOŚPIEWAJ TRA-LA-LA (tra-la-la)
ŻEŚ WESOŁY NIECHAJ WSZYSCY LUDZIE WIEDZĄ W KRĄG-



NIECHAJ TEŻ RADUJĄ SIĘ PIOSENKĄ TĄ!
GDY CI SMUTNO I WILGOTNY NOSEK MASZ (much, much)
GDY CI SMUTNO I WILGOTNY NOSEK MASZ (much, much)
ŻE CI SMUTNO NIECHAJ WSZYSCY LUDZIE WIEDZĄ W KRĄG-
GDY CI SMUTNO – NIE ZAŁAMUJ NIGDY RĄK.


