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Zajęcia pokazowe - lekcje otwarte
dla nauczycieli ZSO nr 15 w Gorzowie Wlkp.

przeprowadzone dnia 14 listopada 2002r.

Dzienny scenariusz zajęć w ramach kształcenia zintegrowanego.

TEMAT DNIA : Warszawa w legendzie. Porządkowanie zdań zgodnie
z przebiegiem akcji w legendzie pt. „Wars i Sawa”.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

W programie klasy drugiej opracowanym w oparciu o podręczniki

„Wesoła Szkoła” zawarty jestblok tematyczny pod hasłem „NASZA

OJCZYZNA”, w którym uczniowie poprzez różne edukacje: (polonistyczną,

matematyczną, społeczno – przyrodniczą, plastyczno – techniczną, motoryczno

- zdrowotną) zapoznają się z takimi tematami jak:

� Święto Niepodległości,

� Godło Polski

� Warszawa w legendzie

� Wędrówki po Warszawie.

Na tych zajęciach chciałabym przedstawić realizację tematu dnia:

„Warszawa w legendzie” w ramach nauczania zintegrowanego.



SCENARIUSZ ZAJĘĆ NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

OŚRODEK TEMATYCZNY: NASZA OJCZYZNA

TEMAT DNIA : Warszawa w legendzie. Porządkowanie zdań zgodnie
z przebiegiem akcji w legendzie pt. „Wars i Sawa”.

CELE:

� Zapoznanie z legendą o Warszawie pt. „Wars i Sawa”.

� Wdrożenie do samodzielnych dłuższych wypowiedzi w mowie i

piśmie.

� Wzbogacenie wiedzy historycznej związanej z przeszłością Warszawy.

� Kształcenie umiejętności wyróżniania głównego bohatera i postaci

drugoplanowych.

� Pisownia wyrazów z „h”.

� Budzenie uczuć patriotycznych.

METODA:

� praca z tekstem,

� pogadanka,

� pokazowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręczniki, mapa Polski, herb Warszawy, zdjęcia,

ilustracje, widokówki, album o Warszawie.



PRZEGIEG ZAJĘĆ

Temat dnia Przebieg zajęć Środki
dydaktyczne

Warszawa
w legendzie

1. Wysłuchanie zagadki słownej przekazanej przez nauczyciela:
Trochę bajki, trochę prawdy
są w nim smoki, duszki diabły,
Krak na zamku, Popiel w wieży,
Wielu zbójców i rycerzy.

� N – Podziel wyraz legenda na sylaby. Ile sylab ma ten
wyraz? (3 sylaby),
� Podziel wyraz legenda na głoski. Ile głosek ma ten wyraz?
( 7 głosek)
� Uczniowe przekazują informacje na temat legendy.
2. Nauczyciel przekazuje informacje, iż na zajęciach dzieci
poznają legendę związaną z nazwą stolicy.
- oglądanie herbu Warszawy oraz ilustracji w podręczniku,

• porównywanie postaci,
- w czym są podobne?
- co je różni?
Wskazanie na mapie fizycznej Polski położenia Warszawy i
rzeki Wisły.

podręcznik s.
88 – 89 „Herb
Warszawy”

mapa Polski

3. Słuchanie wzorowego czytania przez nauczyciela legendy pt.
„Wars i Sawa” ze zwróceniem szczególnej uwagi na problemy:
- Jak legenda wyjaśnia pochodzenie nazwy naszej stolicy
(wyszukiwanie odpowiednich fragmentów)
- Dlaczego w herbie Warszawy jest Syrena?

podręcznik s.
88 – 89

4. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów:
strzeże, zjawił się, itp.
5. Głośnie jednostkowe czytanie fragmentów utworu
odnoszących się do czasu i miejsca akcji oraz zachowania
bohaterów.
6. Porządkowanie zdań zgodnie z przebiegiem akcji. karty pracy

76 ćw. 1
7. Przerwaśródlekcyjna
Zaśpiewanie piosenki pt. „Warszawska Syrenka”.

kaseta wideo

8. Praca zróżnicowana, uwzględniająca możliwości uczniów:
I grupa
� samodzielne układanie odpowiedzi na postawione pytania

dotyczące treści legendy,
II grupa
� uzupełnienie opisu Syrenki (tekst z lukami)

- Wielka litera w nazwach państw i miast
karty pracy
76 ćw. 2

9. Uczniowie indywidualnie odczytują wykonaną pracę
pisemną.
10. Zapis wyrazów: herb i gród do słowniczka ortograficznego.



11. Przemienność dodawania liczb w zakresie 20.

12. Rysowanie herbu swojego miasta lub innej miejscowości. karty pracy
76 ćw. 2

13. Wykonanie płaskorzeźby: herb Warszawy
- faktura wklęsła i wypukła
- wycinanie z folii metalowej prostokątów kwadratów lub owali
- rysowanie Syrenki ołówkiem i mocowanie całości z
plasteliny.

folia metalowa
plastelina,
nożyczki,
opakowania
plastikowe

14. Rozwiązywanie rebusów – Pomniki Syrenki. Zadanie dla
dobrych „obserwatorów”, „znawców Warszawy”, „mistrzów”
ortografii oraz chętnych dzieci.

karty pracy
77 ćw. 2

15. Improwizacja ruchowa „Poloneza warszawskiego”.
Poruszanie się krokiem tanecznym w rytmie na trzy.
16. Podsumowanie dnia i samoocena.
17. Praca domowa.
Zdania opisujące Syrenkę. Cechy charakterystyczne wyglądu.
Naucz się pięknie opowiadać legendę pt. „Wars i Sawa”.
Wklej do zeszytu dośrodowiska mapę Polski, zaznacz na niej
Warszawę i rzekę Wisłę. Uzupełnij zdania.

karty pracy
77 ćw. 1

ZAŁĄCZNIKI:

� Tekst piosenki pt. „Warszawska Syrenka”,

� tekst z lukami do wypełnienia,

� karty pracy w grupach (zadania zróżnicowane)

� mapa Polski (ksero).

LEGENDA (z łacińskiego to powinno być przeczytane) opowiadanie

fantastyczne, zwłaszcza zżycia świętych lub o postaciach i

wydarzeniach historycznych, przesycone elementami

cudowności i niezwykłości, oparte na podaniach ludowych,

wymysł, bajka.

Uczestnicy zajęcia: Opracowanie i prowadzenie zajęć

Teresa Wieczorek
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