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Opracowała: Maria Krawczyk
Malec 228

32 – 651 Nowa – Wieś
woj. małopolskie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II

Temat bloku: Najmilsze słowo- mama.

Temat dnia: Przygotowujemy się do Dnia Matki.

Edukacja polonistyczna: Dłuższe wypowiedzi uczniów na temat roli matki w
życiu człowieka, układanieżyczeń. Utrwalenie wiadomości o przymiotniku i
czasowniku.

Edukacja matematyczna: Mnożenie i dzielenie do 100 - rozwiązywanie zadań.

Edukacja techniczno- plastyczna: Wykonanie portretu mamy techniką collage.

Cele ogólne zajęć:
- wzbogacanie słownictwa związanego z tematem: mama,
- budzenie uczuć szacunku i miłości do matki,
- kształcenie techniki czytania i umiejętności wypowiedzi,
- przedstawienie i określanie charakterystycznych cech postaci,
- ustalenie zdarzeń w opowiadaniu w oparciu o ilustrację, nadawanie tytułów,
- rozwijanie umiejętności czytania poleceń,
- utrwalenie wiadomości o poznanych częściach mowy,
- redagowanieżyczeń,
- kształcenie umiejętności obliczania iloczynów i ilorazów,
- stosowanie umów dotyczących kolejności wykonywania działań,
- kształcenie umiejętności dokładnego wycinania z papieru lubścinek

materiałów i estetyczne sklejanie wyciętych elementów.

Uczeń:
- swobodnie wypowiada się na określony temat,
- wykorzystuje swój bierny i czynny zasób słów,
- umie opisać osobę wg planu wykorzystując przymiotniki,
- za pomocą gestów, mimiki wyraża określoną postać lub czynność,
- rozróżnia rodzaj przymiotników, zna pisownię z partykułą „ nie” oraz
wyrazy o znaczeniu przeciwnym,
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- rozróżnia czasowniki, zna pisownię z „nie” i uzupełnia je w zdaniu,
- umie uporządkować historyjkę obrazkową i nadać tytuły,
- umie samodzielnie odczytać polecenia,
- stosuje akrostych,
- umie stosować kolejność wykonywania działań, potrafi mnożyć i dzielić do

100,
- potrafi rozwiązać proste zadanie z treścią,
- wykorzystuje różne materiały, łączy je i odpowiednio komponuje (umie

ułożyć życzenia),
- dba o estetykę pracy i ład na ławce,
- umie dokonać samooceny.

Metody:
dyskusja okrągłego stołu - krąg, rozmowa, pokaz,ćwiczenia, praca z tekstem,
metaplan, drama, burza mózgów.

Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
wiersz, tekst „ Bajka o mamie”, rebus,diagram, karty pracy, rozsypanka,
ilustracje,ścinki materiałów i gazet.

Przebieg zajęć:
1. Krąg:
-recytacja wiersza” Spotkanie z matką”,
-oglądanie fotografii mamy i dokonanie opisu wg planu:
Jak ma na imię?
Jak wygląda?
Co lubi?
Jaka jest?
- karta pracy nr 1 (cz. I),
- rozwiązanie rebusu,
- segregowanie ilustracji przedstawiających etapyżycia dziecka,
- piosenka.
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2. Rozwiązanie krzyżówki i odczytanie hasła:

1.
2.

3.
4.

5.

Znaczenia:
1. Miesiąc, w którym obchodzimyświęto swoich mam.
2. Mama twojej mamy lub taty to: ............................... .
3. Jedno z rodzeństwa.
4. Dokończ powiedzenie: „ Grunt to .........................”.
5. Tata twojej mamy lub taty.

- odczytanie hasła,
- podawanie przez u. wyrazów określających mamę: matka, mamusia,

mateńka, matula.
3. Dobieranie określeń ( przymiotników):
„ Jaka jest twoja mama?”-
- wybór cechy, którą najbardziej cenisz.
- przypinanie na tablicy,
- tworzenie kwiatu,
- określenie rodzaju i liczby przymiotników,
- podanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym,
- dopisywanie przeczenia „nie”( karta pracy nr 1, cz. II),
- uzupełnianie akrostychu przymiotnikami:
M ĄDRA
A MBITNA
M IŁA
U KOCHANA
S ERDECZNA
I NTERESUJĄCA
A KTYWNA
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- każde dziecko na karcie pracy pisze zdrobniałe imię swojej mamy i dobiera
przymiotniki.

4. Dobieranie czasowników:
Co robi mama?
- u. podają czynności jakie wykonuje mama, karta pracy nr 2 (część I),
- uzupełnianie luk w zdaniach,
- pisownia „ nie” z czasownikiem.
5. Odczytanie tekstu przez n-la „ Bajka o mamie”:
-ustalenie kolejności zdarzeń ( ułożenie ilustracji),
-nadanie tytułów.
6. Piosenka .
7. Scenki dramowe:
-u. przedstawiają za pomocy dramy czynności, które może wykonywać dziecko
pomagając mamie w wychowaniu rodzeństwa.
8. Karta pracy nr 3:
–zadanie matematyczne,
9. Wykonanie portretu swojej mamy metodą collage i ułożenie z rozsypanki
życzeń i ich przyklejenie.
10.Samoocena uczniów .
11.Zadanie pracy domowej: Przeczytaj tekst” Dzień Matki”
12.Podsumowanie zajęć, ocena aktywności, wystawka.

KARTA PRACY NR 1.
Część I
UZUPEŁNIJ ZDANIA WYBRANYMI WYRAZAMI:
Moja mama ma na imię: .......................................... .Ma ..................lat. ma
...........................włosy i ............................... oczy. Lubi........................,
............................... i ............................... .Jest ..............................,
................................... i ...............................

Część II
Uzupełnij wyrazami o znaczeniu przeciwnym:
pracowita - ................................ miła - ................................
kochana - .................................. ładna - ..............................
zmęczona - ................................ dobra - ..............................
młoda - ......................................

KARTA PRACY NR 2.

1. Uzupełnij tekst z lukami wyrazami podanymi poniżej:
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Moja mama ......................... ciszę i spokój. Kiedy ma ......................dobry humor
....................nam bajki. Najlepiej ..........................przy haftowaniu. Ja wtedy
......................................jej kawę lub herbatę.

2. Do podanych czasowników dopisz wyrazy przeciwstawne:
Pamiętaj! „ Nie” z czasownikami piszemy oddzielnie.
czyta - ...................................
ma - .......................................
śpiewa - .................................
podaje - ..................................
haftuje - ..................................

KARTA PRACY NR 3.

Rozwiąż poniższe zadanie i napisz odpowiedź:
Z okazji dnia Matki Jurek kupił dla niej 3 książki po 9 zł i 6 tulipanów po 7 zł.
Ile wydał pieniędzy na prezenty?
Działanie:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Odp..........................................................................................................................

Praca samodzielna – WYKONAJ PORTRET MAMY WYKORZYSTUJĄC
ZGROMADZONE MATERIAŁY.

Sylweta postaci do połowy na kartce A 4, na której uczeń metodą collage robi
portret mamy.

ROZSYPANKA ZŻYCZENIAMI:
Z okazji zbliżającego się Dnia matkiżyczę Ci Mamusiu dużo zdrowia, szczęścia

oraz 100 latżycia – Twoja córka, Twój syn

( pocięcie na wyrazy i włożenie do koperty).


