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Martyna Katarzyna Kochańska
SP nr 3 w Mońkach

Scenariusz zajęć – klasa II

Tytuł bloku: „Miło szale ć, kiedy czas po temu”.
Tematy dni aktywności:

1) Mój kalendarz na nowy rok
2) Zwyczaje karnawałowe
3) Przygotowania do balu
4) Jesteśmy na balu

Cele bloku:
� kształcenie umiejętności wykorzystania różnychźródeł informacji
� doskonalenie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy w

różnej formie
� doskonalenie wypowiedzi na określony temat
� rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji ucznia
� kształtowanie aktywności słuchania utworów muzycznych
� doskonalenie umiejętności wykonywania zaproszenia w formie

plakatu
� doskonalenie techniki rozwiązywania zadań tekstowych
� wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji karnawałowych
� kształtowanie umiejętności komunikowania się

Dzień II
Temat dnia Zwyczaje karnawałowe

Zapis w dzienniku:
Jak spędzano karnawał? Zwyczaje karnawałowe w Polsce, Brazylii i Chinach.
Wykonanie plakatu. Pisownia nazw państw wielką literą. Nauka tańca
„Carnevalito”. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Cele dnia aktywności:
Uczeń:

� umie korzystać z różnychźródeł informacji
� potrafi zaprezentować i omówić wykonaną przez zespół pracę
� wypowiada się na określony temat
� zatańczy karnawałowy taniec
� wykona działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100
� współpracuje w zespole
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Metody:
słowne– rozmowa, praca z tekstem
problemowe– aktywizująca – symulacja
ćwiczeń – praktyczne działanie

Formy pracy:
- zbiorowa jednolita
- zbiorowa zróżnicowana
- indywidualna jednolita
- grupowa zróżnicowana

ETAPY PRZEBIEG ZAJ ĘĆ UMIEJ ĘTNOŚCI
KLUCZOWE

UWAGI

I Część
wstępna

� Powitanie w kręgu:
przekazanie iskierki przez
uściśnięcie ręki.

� Wysłuchanie fragmentu
tańca karnawałowego,
wypowiedzi na temat
jego charakteru, do czego
zachęca ta muzyka?

� Wypisywanie przez
dzieci na czystych
karteczkach trzech
skojarzeń z karnawałem.

� Ułożenie „słoneczka”
� Wypowiedzi na temat

zgromadzonego
słownictwa (najczęstsze
skojarzenia)

Budowanie więzi
międzyludzkich

Komunikowanie się
uczeń – uczeń
nauczyciel - uczeń

Swobodne
wypowiedzi,
wyodrębnienie
słowa
„karnawał”
Każde dziecko
pracuje
indywidualnie

II Cz ęść
główna

� Zapoznanie z celami:
� zbierzemy informacje

na temat zwyczajów
karnawałowych w
Polsce, Brazylii i
Chinach

� zaprezentujemy swoją
pracę kolegom

� nauczymy się tańca
karnawałowego

� wykonamy działania na
dodawanie i
odejmowanie

Planowanie i
organizowane działań

Ciche czytanie
z tablicy
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� Podział dzieci na grupy
(Na podłodze leżą karty
z nazwami państw:
Polska, Brazylia, Chiny.
Dzieci idąc wężykiem
omijają te karty i
przechodząc obok stołu
biorą karteczki z nazwą
któregoś z państw. W
ten sposób powstały
trzy zespoły.)

� Praca w grupach nad
swoim zadaniem

- narysuj i napisz co dzieje
się w Polsce w czasie
karnaw3ału
- narysuj i napisz co dzieje
się w Brazylii w czasie
karnawału
- narysuj i napisz co zieje
się w Chinach w czasie
karnawału
� Prezentacja pracy

poszczególnych
zespołów
(Umieszczenie na
tablicy i omówienie)

� Dobór grup do nauki
tańca „Carnevalito”
poprzez rozwiązywanie
działań
matematycznych na
dodawanie i
odejmowanie w
zakresie 100 (dzieci,
które otrzymały takie
same wyniki tworzą
jeden wąż

� Zapowiedź nauki
karnawałowego tańca

� Nauka kroku i
prezentacja z muzyką

Organizowanie pracy
w grupie nad
określonym zadaniem
Wewnętrzna
samodzielna
organizacja grupy
(przydział funkcji).
Rozwiązywanie
problemów
wypełniania
powierzonych zadań.
Rozwijanie
umiejętności
prezentacji.
Wzajemne uczenie
się.
Indywidualna praca
nad rozwiązaniem
problemu

Materiały
rozłożone na
stolikach
poszczególnych
grup (papiery,
bibuły, klej,
flamastry,
albumy,
foldery,
czasopisma, dla
każdego
dziecka tekst
Teresy Frączek
„Zwyczaje
karnawałowe z
książki
„Podróże
Figielka”
Podczas pracy
mogą korzystać
z pomocy
nauczyciela
Osoby
słuchające
mogą zadawać
prezentującym
pytania
Karteczki z
działaniami dla
każdego ucznia
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III Cz ęść

końcowa
� Ustawienie w kręgu
� Kończenie zdania: „Na

dzisiejszych
zajęciach.......”

� Pożegnanie

Ocena własnej nauki
(ewaluacja)

Podsumowanie
swojej pracy
podczas zajęć


