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Scenariusz zajęć – klasa III

Tytuł bloku: „Tradycja w polskiej kulturze”

Tematy dni aktywności:

1) Wszystkiego najlepszego z okazji wiosennychświąt
2) Palmy wielkanocne
3) Pisanka czy kraszanka?
4) Wielkanocne przysmaki
5) Świąteczne wspomnienia

Dzień III
Temat dnia: Pisanka czy kraszanka?

Zapis w dzienniku:
Skąd się wzięła tradycja malowania jaj? Poznanie sposobów ozdabiania jaj
wielkanocnych, zabaw kraszankowych.Praca z kalendarzem – wyszukiwanie
dat, ustalanie dni tygodnia. Nauka zabawy przy muzyce „Ciasto”. Ozdabianie
gotowanego jajka wybranym przez ucznia sposobem.

Cele dnia aktywności:
Uczeń:

� potrafi odszukać w kalendarzu datę tegorocznychświąt oraz innych
wydarzeń,

� wie co symbolizuje wielkanocne jajko,
� pozna przynajmniej dwa sposoby ozdabiania wielkanocnych jaj,
� potrafi samodzielnie ozdobić jajko wybranym przezsiebie sposobem,
� pozna zabawę „Ciasto”,
� współpracuje w zespole.

Metody:
słowne– rozmowa, praca z tekstem
ćwiczeń – praktyczne działanie
eksponująca – pokaz połączony z przeżyciem
problemowa– aktywizująca



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

Środki dydaktyczne:
Karta pracy, list od zajączka, sylwety koszyków i symbole różnychświąt,
sylweta palmy, mazaki, karteczki, teksty z „Płomyczka”, kalendarze, gotowane
jajka, jajka ozdobione różnymi sposobami, kaseta z nagraniem zabawy „Ciasto”,
farby, kredki, plastelina, wycinanka itp.

ETAPY PRZEBIEG ZAJ ĘĆ UMIEJ ĘTNOŚCI
KLUCZOWE

UWAGI

I Część
wstępna

* Powitanie w kręgu:
przekazanie iskierki przez
uściśnięcie ręki.
* Określenie przez dzieci
swego nastroju w obecnej
chwili poprzez pokolorowanie
fragmentu sylwety palmy
wielkanocnej.

Budowanie więzi
międzyludzkich
Komunikowanie się
nauczyciel – uczeń
uczeń - uczeń

Kolory
oznaczają:
czerwony –
radość
żółty –
niepewność
zielony –
ciekawość
niebieski -
niechęć

II Cz ęść
główna

* Zapoznanie z celami:
o wypełnimy kartę pracy

korzystając z kalendarza
o zbierzemy informacje na

temat co symbolizuje
wielkanocne jajko,
sposobów ozdabiania jaj,
zabaw z malowanymi
jajkami

o zaprezentujemy swoją
pracę kolegom

o nauczymy się zabawy
„Ciasto”

o ozdobimy gotowane
jajko.

* Rozwiązanie przez uczniów

Planowanie i
organizowanie
działań

Ciche czytanie
z tablicy



krzyżówki z kart pracy, której
hasłem jest wyraz „Wielkanoc”
* Nauczyciel podaje uczniom
informacje, kiedy przypada
Wielkanoc
„Wielkanoc to najważniejsze
święto chrześcijańskie.
Przypada zawsze w pierwszą
niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni Księżyca, jest
więc świętem ruchomym.
Najwcześniej może zaczynać
się 22 marca, zaś najpóźniej 26
kwietnia”.
* Korzystając z kalendarza
uzupełnij pozostałe polecenia z
karty pracy.
* Podział uczniów na zespoły
W zespołach naklejają na
sylwetach koszyka symbole
świąt wielkanocnych
wybierając je spośród rożnych.
Prace zawieszają na tablicy,
osoby wybrane omawiają je,
szukają podobieństw, co
oznaczają te symbole, jaki
mają związek z obecną porą
roku.
* Nauczyciel czyta dzieciom
list od zajączka, w którym
prosi on dzieci o zdobycie
informacji na temat:

• Co symbolizuje jajko
wielkanocne?

• Jakie są sposoby
malowania i nazwy jaj?

• Jakie są kraszankowe
gry i zabawy?

* Uczniowie czytają teksty z
„Płomyczków”, przygotowują
się do prezentacji.
* Prezentacja pracy
poszczególnych zespołów.

Organizowanie
własnej pracy

Współdziałanie w
zespołach

Wewnętrzna
samodzielna
organizacja grupy.
Wspólna praca nad
rozwiązaniem
problemu

Wzajemne uczenie
się.

Komunikowanie się
uczeń – uczeń
nauczyciel - uczeń

Uczniowie
pracują
samodzielnie,
karty zbieramy
do
sprawdzenia
Podczas pracy
mogą
korzystać z
pomocy
nauczyciela

Każda grupa
otrzymuje
dodatkową
kopertę, w
której są
zapisane
polecenia.
Jedna grupa
napisze, druga
pokaże i
opowie, trzecia
zademonstruje.



* Wypisywanie przez dzieci na
czystych karteczkach gdzie
wykorzystujemy jajka wżyciu
codziennym, ułożenie z nich
„słoneczka”, omówienie go.
* Nauka zabawy przy muzyce
„Ciasto”
* Samodzielne ozdabianie
przez uczniów jaj dowolną
techniką korzystając ze
zgromadzonych materiałów,
ułożenie ich w koszyku.

III
Część
końcowa

* Odwołanie się do celów
zapisanych na tablicy –
samoocena.
Uczniowie naklejają wewnątrz
konturu jajka rysunek dłoni:

- z kciukiem do góry –
osiągnąłem wszystkie
cele

- z kciukiem w bok –
częściowo

- z kciukiem do dołu –
żadnego celu nie
osiągnąłem

* Wnioski – Z czym były
największe kłopoty? Co było
najłatwiejsze?

Ocena własnej nauki Podsumowanie
swojej pracy
podczas zajęć
Arkusz
informacji
zwrotnej –
kartki z
rysunkami
dłoni


