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KONSPEKT ZAJ ĘĆ ZINTEGROWANYCH
W KLASIE IIa INTEGRACYJNEJ

KRĄG TEMATYCZNY: Odloty ptaków

TEMAT DNIA: Gdzie są bociany i jaskółki?

CZAS: 4 godz. lekcyjne

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z pisownią wyrazów z „ó"
niewymiennym.Ćwiczenie rachunku pamięciowego. Kształtowanie
umiejętności pracy w grupie.

CELE OPERACYJNE: Uczeń: wie, które ptaki odlatują i dlaczego (co
najmniej 2), wie, które ptaki pozostają i dlaczego (co najmniej 2), zna pisownię
wyrazów z „ó" w rodzinie wyrazów (pióro, pióropusz, piórko), a także pisownię
innych wyrazów z „ó" np. wróbel, jaskółka.
Uczeń potrafi wykonywać działania w zakresie 20, zna znaczenie pojęć: gładki,
szorstki, miękki, chropowaty.

METODY: Pogadanka, burza mózgów, problemowa, praca w małych grupach,
praktyczne działanie

FORMY: Praca indywidualna zróżnicowana, praca w małych grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Kaseta wideo „Środowisko społ.- przyr. kl. I - lir,
albumy ptaków i ilustracje ptaków, ortogramy wyrazów z „ó", karty pracy,
szablony i materiały potrzebne do wykonania ptaków (tkaniny, piórka, papier
kolorowy)

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW:

N.P. - nauczyciel prowadzący
N.W. - nauczyciel wspomagający
U. - uczniowie

ZAŁ ĄCZNIKI:

Karty pracy ucznia (zróżnicowane), zadania do rachunku pamięciowego



CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIA

1. N.P. Odczytanie wiersza pt. „Idzie
niebo ciemną nocą" i sprawdzenie
zrozumienia przez zadawanie pytań:
- jaki jest nastrój wiersza?
- do jakiej pory roku nawiązuje?
- co dzieje się późną jesienią?

2. N.W. Rozdanie albumów z ptakami
i postawienie problemu: - jakie ptaki
odlatują od nas na zimę, a które
zostają?

3. N.W. Zaproszenie do wspólnej
zabawy w ptaki.

4. N.P. Zachęcenie do obejrzenia
filmu z kasety wideo o ptakach, które
możemy spotkać u nas w okresie wiosny
i lata.

5. N.P. Podział klasy na 3 grupy
i przydzielenie zadań: l.grupa- praca
z ilustracjami, 2.grupa- praca
z ilustracjami, 3.grupa- praca
z ilustracjami i wyrazami.
Grupy pracują w oparciu o własne
doświadczenia oraz obejrzane albumy
i film.

6. N.P. Polecenie: przeczytajcie tekst,
który macie na kartach pracy
(zróżnicowanych) i podkreślcie wyrazy
z „ó".

7. N.P.i N.W. Polecenie: kto już
podkreślił może te wyrazy napisać na
kartach pracy.

1. U.
Swobodne wypowiedzi U.
ukierunkowane pytaniami N.P.

2. U. Oglądają albumy i wypowiadają
się n/t ptaków, które zostają i odlatują
od nas na zimę. Zastanawiają się
dlaczego tak się dzieje.

3. Naśladują lot ptaków, wzbijanie się,
zbieranie ziarenek, kulenie się z zimna.

4. U.
Oglądają film i opowiadają o ptakach,
które widziały na filmie.

5. U.
1. Wybierają ptaki, które u nas zostają
(przynajmniej 2).
2. Wybierają ptaki, które od nas odlatują.
3. Dobierają podpisy do obrazków
(pomoc przy pracy N.W.)
U. prezentują wykonanie zadania.

6. U. Czytają cicho, a następnie głośno
i podkreślają wyrazy.

7. U. Praca samodzielna.



8. N.P. i N. W. Podział klasy na 3 grupy.
Rozdanie D. wyrazów z „ó". Polecenie:
spośród podanych wyrazów wybrać
rodzinę wyrazów „pióra", ułożyć po 2
zdania z przydzielonym grupie wyrazem.
1. grupa- pióro, 2.grupa- piórko, 3.grupa-
pióropusz.

9. N.P. Zapis na tablicy zdań i wspólne
omówienie trudności ortograficznych.

10.N.P.Utrwalanie rachunku
pamięciowego w zakresie 20.Czytanie
krótkich zadań z treścią.

11. N.W. Zapisuje na tablicy zadanie,
wspólna analiza. Kontrola i pomoc w
zapisie rozwiązania i odpowiedzi. (N.P.
N.W.)

8. U. Spośród wyrazów / pióro, piórko,
pióropusz, król, królik, królewna,
jaskółka, kółka / wybierają rodzinę
wyrazów „pióra". Układają zdania
z przydzielonym wyrazem i prezentują
je pozostałym grupom. Wybierają po
jednym zdaniu z grupy i podają je do
zapisu na tablicy.

9. U. Zapisują zdania w zeszycie.

10. U. Podają rozwiązania zadań
(obliczonych w pamięci), do liczenia
wykorzystują własne pomoce dydakt.
patyczki, liczydła itp.

11. U. Dokonują analizy zadania, podają
rozwiązanie, odpowiedź na pytanie.
Samodzielnie rozwiązują zadanie na
karcie pracy. Wykorzystują własne
pomoce dydakt.

12. N.P. i N. W. Rozdaje szablony
ptaków (bociana, jaskółki, wróbla do
wyboru). Rozmowa na temat faktury
materiałów, z których będzie wykonany
ptak. Pomoc i kontrola (bezpieczne
posługiwanie się nożyczkami).

13. N.P.
Przypinanie prac w kąciku plastycznym
i omówienie z dziećmi ich wytworów.

14. N.P. i N.W.
Wspólna zabawa w głuchy telefon.

12. U. Wybierają jeden szablon,
obrysowują go. Dotykają i nazywają
odczucia dotyku np. gładki, szorstki,
miękki, chropowaty. Ozdabiają sylwetę
ptaka tkaninami, wykorzystują piórka
ptasie,; kolorowy papier.

13. U.
Swobodne wypowiedzi.

14.V. Udział w zabawie.



KARTA PRACY

Jesień to pora odlotu ptaków.
U nas jest im zimno.
Jaskółki i bociany odleciały już za góry i lasy.
Wróble i sikorki zostały u nas na zimę.

_______________________________________________________________

ZADANIE
Do karmnika przyleciało 12 wróbli i 4 sikorki. Nagle rozległo się przeraźliwe
krakanie wrony, ależaden ptak nie przestraszyłsię i wszystkie zostały
w karmniku. Ile ptaków zostało w karmniku?

ROZWIĄZANIE: ________________________________________________

Odp. ___________________________________________________________



KARTA PRACY

Jesień to pora odlotu ptaków.
U nas jest im zimno.
Jaskółki i bociany odleciały już za góry i lasy.
Wróble i sikorki zostały u nas na zimę.

_______________________________________________________________

ZADANIE
Do karmnika przyleciało 12 wróbli i 4 sikorki. Nagle rozległo się
przeraźliwe krakanie wrony. Przestraszonych 5 wróbli odfrunęło.
Ile ptaków zostało w karmniku?

ROZWIĄZANIE: ______________________________________________

Odp. _________________________________________________________



ZADANIA DO RACHUNKU
PAMI ĘCIOWEGO

ZADANIE 1.

Ma drucie telefonicznym siedziało 20 jaskółek.
5 z nich odleciało. Ile pozostało?

ZADANIE 2.

Na łące zebrało się 17 bocianów,,
Do nich doleciały jeszcze 2. Ile bocianów jest teraz na łące?

ZADANIE 3. / CELOWOŹLE SFORMUŁOWANE /

Na drucie telefonicznym siedziało 20 jaskółek.
Odleciało 10 bocianów. Ile jaskółek zostało?

ZADANIE 4.

Na drzewie siedziało 5 wron i 5 gawronów.
Przyleciało jeszcze 10 wróbli. Ile wszystkich
ptaków siedzi teraz na drzewie? Ile wron
i gawronów siedziało na drzewie?


