
mgr Maria Danuta Pawłowska
Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczytnie

Adres do korespondencji: 12-100 Szczytno, ul. Tetmajera 3/13.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRALNYCH
Dzień aktywności – klasa III. Jednostka trzygodzinna.

TEMAT BLOKU : Czego uczą nas baśnie ?

TEMAT DNIA : Kiedy odczuwamy radość ?

CELE OGÓLNE :

- rozwijanie umiejętności redagowania dłuższej wypowiedzi na dany

temat

- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem

- kształcenie umiejętności przedstawiania ułamków na osi liczbowej

- poznanie pauzy całonutowej

- rozwijanie umiejętności korzystania w codziennymżyciu z nauk

płynących z baśni, optymistycznego myślenia.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

Uczeń:

- pozna treść legendy pt. „Zaczarowany stolik”,

- wyodrębni naukę płynącą z baśni, ułoży kilkuzdaniową wypowiedź

na podstawie baśni i własnych przemyśleń,

- zapisze ułożoną wypowiedź stosując poznane zasady ortograficzne

- dokończy rozpoczęte zdanie,

- zaśpiewa piosenkę pt. „Witamy wiosnę”,

- zapisze pauzę całonutową na pięciolinii i pozna jej znaczenie,

- przedstawi poznane ułamki o mianownikach 2, 4, 8 na osi liczbowej.
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METODY :

- słowne: rozmowa, praca z tekstem

- oglądowe: pokaz, obserwacja

- ćwiczenia praktyczne

- gra domowa

FORMY PRACY :

- zbiorowa jednolita

- indywidualna jednolita i zróżnicowana

- grupowa zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

- podręcznik „Moja szkoła”, część 8, karty pracy, liczydło ułamkowe,

buzie – sylwety, instrumenty perkusyjne, magnetofon, kartki ze

znakami muzycznymi, worek czarodzieja, paski papieru.

ZAPIS W DZIENNIKU :

Indywidualne redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat

możliwości czarodziejskiego stolika na podstawie baśni „Zaczarowany

stolik”

Utrwalenie piosenki „Witamy wiosnę”. Wprowadzenie pauzy

całonutowej.

Przedstawienie ułamków o mianownikach 2, 4, 8 na osi liczbowej.
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CELE OPERACYJNE WARUNKI
POBUDZAJĄCE
AKTYWNOŚĆ

ZADANIA DLA UCZNIÓW CZYNNO ŚCI UCZNIÓW OBSZAR
AKTYWNOŚCI

1 2 3 4 5
Uczeń:
- uporządkuje rosnąco

ułamki, odczyta hasło

Karta pracy nr 1
I poziom
II poziom

Uporządkowanie ułamków,
odczytanie hasła

Uczniowie:
porządkują ułamki rosnąco. Odczytają hasło:
„Zaczarowany stolik”.

Edukacja
matematyczna

- przedstawi za pomocą
mimiki i gestów różne
uczucia, odpowie na
pytania

Gra dramowa
Buzie – rysunki wyrażające
różne odczucia: strach,
zadowolenie, radość, złość

Odgadnięcie i określenie, jakie
uczucie wyraża „buzia”

1) odgadują przedstawione uczucie i uzasadniają swój
osąd

2) swoją mimiką i gestami prezentują dane uczucie
3) udzielają odpowiedzi na pytanie „Kiedy odczuwamy

radość”

Edukacja zdrowotna,
ruchowa

- przeczyta tekst baśni
- odpowie na pytania

wykorzystując treść baśni
- wyjaśni związek baśni z

ilustracją
- wyodrębni naukę płynącą

z baśni
- wskaże odpowiedni

fragment baśni

Tekst baśni „Zaczarowany
stolik”. M. Pydy.
Podręcznik str. 35-36

Przeczytanie baśni.
Udzielenie odpowiedzi na pytania.
Wyszukanie odpowiedniego
fragmentu baśni.
Omówienie ilustracji do baśni.

Czytają baśń. Udzielają odpowiedzi na pytania:
- jakie właściwości miał stoliczek?
- jak Wędrowiec wykorzystał czarodziejską moc

stoliczka?
- dlaczego Wędrowiec wypuścił smutek z kilku worków?
Wyszukują w tekście fragmentu zawierającego naukę
płynąca z baśni.
Uzasadniają związek ilustracji z treścią baśni.

Edukacja
polonistyczna

- ułoży zdanie z rozsypanki
wyrazowej – będące
mottem i wyjaśni jego
sens

Karta pracy nr 2
Rozsypanka wyrazowa
(praca grupowa
zróżnicowana)

Ułożenie haseł z rozsypanki
wyrazowej.
Przypomnienie nauk płynących z
poznanych wcześniej baśni.

Odczytują myśl z poznanych baśni i wyjaśniają ich
znaczenie.
* „Dobroć jest jakźródło, z którego im więcej wody

wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie”
* „Szukaj dobrego w tym, co masz”
* „Tylko dzi ęki smutkowi wiemy, czym jest szczęście”

Edukacja
polonistyczna

- rytmicznie i wyraźnie
wypowie tekst piosenki

- wyklaszcze i zagra rytm
piosenki

- wykonaćwiczenia
oddechowe i artkulacyjne

- zaśpiewa I, II zwrotkę i
refren piosenki

- zilustruje ruchem I i II
zwrotkę oraz refren
piosenki

Tekst piosenki „Witamy
wiosnę”.
Kaseta magnetofonowa.
Rytmiczny zapis tekstu na
tablicy.
Instrumenty perkusyjne.

Wykonaniećwiczeń
artykulacyjnych, rytmicznych i
oddechowych.
Odśpiewanie I i II zwrotki i refrenu
piosenki.

Wykonują kilka ćwiczeń oddechowych:
* dmuchanie – napędzanie powietrza do worków
* dmuchanie w zwinięte ruloniki papieru
* nabieranie powietrza i wydychanie z liczeniem –

naśladują miny czarownicy (gimnastyka buzi).
- Wyklaskują i wypowiadają rytmicznie fragmenty

tekstu.Ćwiczenie 8 str. 29
- Wyklaskują rytm piosenki.
- Grają rytm piosenki na instrumentach perkusyjnych.
- Wspólnieśpiewają I i II zwrotkę i refren piosenki.
- Ilustrują ruchem I i II zwrotkę piosenki, maszerują przy

refrenie.

Edukacja muzyczna
Edukacja zdrowotno -
ruchowa
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- przeczyta wyrazy
i wyrażenia

- objaśni ich pisownię, ułoży
kilkuzdaniową wypowiedź
i zapisze ją stosując poznane
zasady ortograficzne.

Karta pracy nr 3
Słowniczek
Rozpoczęte zdania (praca
indywidualna
zróżnicowana).

Zapoznanie ze słownikiem
potrzebnym do ułożenia
wypowiedzi.
Ułożenie i zapisanie
kilkuzdaniowej wypowiedzi – I
poziom.

- Uczniowie odczytują cicho wyrazy i wyrażenia.
- Wspólnie wyjaśniają ich znaczenia i pisownię.
- Układają i zapisują wypowiedź na temat „Co zrobiłbyś,
gdybyś miał czarodziejski stoliczek?”.Ćwiczenie 22 str.
36

Edukacja
polonistyczna

- dokończy rozpoczęte zdania. Dokończenie rozpoczętych zdań
– II poziom.
Wspólna ocena napisanych i
przeczytanych wypowiedzi.

- Kończą rozpoczęte zdania.
- Odczytują swoje wypowiedzi.

- zaznaczy ułamki na osi
liczbowej

- porówna ułamki

Podręcznik. Liczyło
ułamkowe (praca
indywidualna jednolita)

Zaznaczenie ułamków o
mianownikach 2, 4, 8 na osiach
liczbowych. Porównanie
ułamków.

Uczniowie wykonują ćwiczenie 3 i 4 str. 23
- Zaznaczają na osiach podane ułamki.
- Porównują ułamki wykorzystując liczydło ułamkowe.
- Sprawdzają sposób wykonania z rysunkiem na tablicy

Edukacja
matematyczna

- zaśpiewa i przedstawi
ruchem III i IV zwrotkę
piosenki „Witamy wiosnę”

- zapisze pauzę całonutową na
pięciolinii

- wyklaszcze podany rytm
- zagra krótką melodię na

dzwonkach

Tekst piosenki „Witamy
wiosnę”.
Podręcznik.
Kartki ze znakami
muzycznymi.
Worek Czarodzieja.
Dzwonki chromatyczne.
Kaseta z nagraniem,
magnetofon.

Odśpiewanie i przedstawienie
ruchem III i IV zwrotki
piosenki,
Poznanie pauzy całonutowej.
Granie melodii na dzwonkach

Uczniowie:
- Śpiewają i ilustrują ruchem III i IV zwrotkę piosenki.
- Nazywają znaki muzyczne wylosowane z worka

Czarodzieja (cała nuta, półnuta,ćwierćnuta, ósemka,
pauza ósemkowa, pauzaćwierćnutowa, pauza
półnutowa) i dobierają je w pary.

- Poznają wygląd i położenie pauzy całonutowej na
pięciolinii.

- Wyliczają jej czas trwania.
- Ćwiczą pisanie pauzy całonutowej na pięciolinii.
Ćwicz. 15, 16, 17, 18 str. 34

-Wyklaskują podany rytm.
Grają krótką melodię na dzwonkach.

Edukacja muzyczna

dokona analizy zadania,
rozwiąże zadanie.

Podręcznik str. 38 Przeprowadzenie analizy
zadania i rozwiązanie go.

Rozwiązują zadania ze Szkoły Czarodziejów. Zadania
logiczne: czy uda ci się czterema prostymi liniami, nie
odrywając ołówka od papieru, przekreślić 9 kółek?
O O O
O O O
O O O

Edukacja
matematyczna

sformułuje i zapisze hasło Paski papieru (praca w
grupach)

Formułowanie haseł na temat
optymizmu i radości

Uczniowie formułują hasła (rady) dla tych, którzy chcą
być optymistami (ewaluacja)

Edukacja
polonistyczna
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ZAŁ ĄCZNIK

KARTA PRACY NR 1

I POZIOM – układanie kartoników z ułamkami w odpowiedniej

kolejności.

⅛ ¼ ⅜ ½ ¾ 8/8 1½
Za cza ro wa ny sto lik

II POZIOM – wstawianie w odpowiednie miejsca kartoników

z ułamkami

⅛ ... ⅜ ... ¾ ... 1½ ¼ ½ 8/8

Za ... ro ... ny ... lik cza wa sto

KATRA PRACY NR 2

UKŁADANIE HASEŁ Z ROZSYPANEK WYRAZOWYCH

GRUPA I „Dobroć jest jakźródło, z którego im więcej wody

wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie”.

GRUPA II „Tylko dzięki smutkowi wiemy, czym jest szczęście”.

GRUPA III „Szukaj dobrego w tym, co masz”.
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KARTA PRACY NR 3

SŁOWNICZEK : pewnego dnia, chciałbym (chciałabym), zaczarowany stolik,

królestwo, wędrowiec, karczmarz, radość, pokój, smutek, zmieniłbym

(zmieniłabym), szczęście, zdrowie, sprawiłbym (sprawiłabym).

I POZIOM – samodzielne ułożenie i zapisanie kilkuzdaniowej
wypowiedzi.

II POZIOM – kończenie rozpoczętych zdań.

Pewnego dnia wędrowiec spotkał (karczmarza). Dostał od niego

(zaczarowany stolik). Dzięki czarodziejskiej mocy stolika pomógł

mieszkańcom królestwa pozbyć się (smutku). Gdybym ja miał taki stolik,

to........


