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ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW W KLASIE PIERWSZEJ

Barbara Rams Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Sączu
Zajęcia przeprowadzone w dniu 16.05.2003r.

Temat bloku: Nasze lektury
Temat dnia: Jak Wojtek został strażakiem

CELE ZAJĘĆ:
Uczeń:
- próbuje samodzielnie czytać lekturę
- wyróżnia bohaterów opowiadania, czas i miejsce akcji
- odpowiada na pytania do treści lektury i próbuje ilustrować je odpowiednimi fragmentami

tekstu
- dobiera wyrazy określające cechy Wojtka
- pisze z pamięci
- układa zdanie z rozsypanki sylabowej
- rozumie pojęcie „rzeczownik”
- projektuje płaską formę użytkową
- mnoży, dzieli i porządkuje liczby
- wie, jak należy zachować się w czasie pożaru
- zgodnie współpracuje w grupie
- odpowiednio reaguje na polecenia nauczyciela ( dotyczące zabaw, zadań umysłowych

i działań praktycznych)

METODY:

- praca z tekstem
- ćwiczeń praktycznych
- inscenizacja
- ewaluacyjne
- gry dramowe

FORMY PRACY:

- zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, grupowa jednolita i zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-płyta CD z nagraniem sygnału wozu straży pożarnej, koła z kartonu, teksty zagadek, lektura,
karteczki z nazwami roślin, zwierząt, ludzi i rzeczy + plansza, tabela z działaniami, kartki
z pytaniami, rozsypanka sylabowa, wyrazy określające cechy Wojtka, kartka z konturami
kosza i walizeczki, karteczki z czasownikami

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie rodziców
2. Zabawa ruchowa„Uprzywilejowane pojazdy”wprowadzająca do tematu zajęcia
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Dzieci – kierowcy poruszają się po wyznaczonym terenie, trzymając w rękach kółka
(kierownice). Kiedy usłyszą sygnał „syreny” zatrzymują się. Gdy sygnał umilknie

samochody ponownie ruszają.
3. Rozwiązanie zagadek

Nie pochwalaświecy, nie lubi ogniska,
Gdy staje do pracy woda z węża pryska. (strażak)

Jest czerwony niczym rak, ma przed sobą prosty szlak.
Bo gdy głośno sygnał daje, stają auta i tramwaje. (wóz strażacki)

4. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści lektury (miejsce i czas akcji, postacie,
marzenia Wojtka, czyn, jakiego dokonał )

� Podział na grupy - dzieci losują karteczki samoprzylepne z nazwami roślin,
ludzi, zwierząt i rzeczy. Potem dobierają się czwórkami zgodnie z tym jaką
nazwę każde dziecko wylosowało, przyklejają karteczki na planszy z tabelą

� Rozszyfrowanie tematu zajęć ( mnożenie i porządkowanie wyników od
najmniejszego do największego)

2 · 7 = zos
4 · 6 = kiem
3 ·1 = Jak
3 ·3 = tek
2 ·9 = stra
2 ·3 = Woj
4 ·5 = ża

RZECZOWNIKI TO NAZWY:

roślin zwierząt ludzi rzeczy
…………. ………… …………. ………..
…………. ………… …………. ………..
…………. ………… …………. ………..
…………. ………… ………… ………..
…………. ………… ………… ………..
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4 ·4 = Tał

� wyszukiwanie fragmentów zawierających odpowiedzi na pytania

Gr. I

• Kto jest głównym bohaterem opowiadania?
• Gdzie dzieje się akcja opowiadania, podczas jakiej pory roku i co

o tym świadczy?
Gr. II

• Kim był Bonifacy?
• Jak miał na imię chłopiec, którego uratował Wojtek?

Gr. III
• Napisz imiona bohaterów utworu.
• O czym marzył Wojtek?

Gr. IV
• Jakiego czynu dokonał Wojtek?
• Jaka spotkała go nagroda?
• Co to znaczy,że bohaterski czyn zamienił Wojtka w Wojciecha?

5. Pisanie z pamięci zdania ułożonego z rozsypanki sylabowej.

Po napisaniu każde dziecko podchodzi do swojego rodzica, aby sprawdził, czy
napisane jest poprawnie.

6. Zabawa„Lusterka” – dzieci naśladują czynności wykonywane przez strażaków

Woj

zos

tek

prag

tać

dziel
nym

nął
kiem

ża

stra
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7. Gromadzenie słownictwa określającego cechy bohatera – wybranie właściwych
i wpisanie w kontury walizeczki, a tych, które go nie określają wpisanie w kontury
kosza

szlachetny odważny dzielny bohaterski samolubny
bojaźliwy egoistyczny

8. Medal dla Wojtka – malowanie plasteliną ( wykorzystanie kółka, którego dzieci
używały na początku w zabawie)

9. Zabawa„Wyliczanka matematyczna”– wybierz dwójkę, dodaj ją do siebie razy trzy,
wszyscy liczą, ale wynik podaj ty! Itp.

10.Jak powinniśmy się zachować na wypadek pożaru?– prezentacja scenek przez
poszczególne grupy z wykorzystaniem podanych czasowników:

I
wybiegł
usłyszał

II
chwycił
otworzył

III
wybił
uratował

IV
usłyszał
zadzwonił

11. Podsumowanie lekcji i pożegnanie
• Dzieci wypowiadają się na temat dzisiejszych zajęć ( co chcieliby w nich zmienić,

co robić częściej, co im się nie podobało, jak pracowaliśmy w grupach, co nam
pomagało, co przeszkadzało, co zmienić ) – przy pomocy technikiRybi szkielet

Ocena
lekcji

praca w
grupach

atmosfera

nauczyciel

sposoby
pracy
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Każde dziecko dostaje po 8 kartek samoprzylepnychżółtych i niebieskich. Na
żółtych wpisują to, co im się szczególnie podobało, a na niebieskich- to, co im się
nie podobało i przylepiają je we właściwym miejscu na szkielecie.

• Ocena ustna przez nauczyciela i rodziców
• Pożegnanie zabawą Zum!


