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Blok tematyczny: Poznajemy legendy wrocławskie.

Temat: Legenda „O kamiennej głowie na Katedrze Wrocławskiej”.

Cele operacyjne:
Uczeń:

 rozumie pojęcie „ legenda”;
 potrafi opowiedzieć treść legendy;
 numeruje kolejne wydarzenia legendy;
 potrafi wyodrębnić z tekstu właściwy fragment na określony temat;
 umie zapisać prawidłowo nazwy własne;
 potrafi pokolorować obrazek i ułożyć go z części;
 potrafi wyrazić własne uczucia;
 rozpoznaje i nazywa wielokąty;
 potrafi obliczyć obwód prostokąta;
 umie korzystać z Internetu;
 wskazuje na Internetowej Mapie Wrocławia miejsce, gdzie stoi Katedra;
 dba o ład i porządek na stanowisku pracy;

Cele terapeutyczno –wychowawcze:

 dążenie do osiągnięcia sukcesu przez dziecko;
 stworzenie miłej atmosfery, odwrócenie uwagi dziecka od przykrych przeżyć;
 budzenie zainteresowań związanych z legendarną przeszłością katedry;

Metody:
słowna, oglądowa, praktycznego działania.
Formy pracy:
indywidualna zróżnicowana.
Środki dydaktyczne:
tekst legendy, obrazek z głową Henryka w murze katedralnym, karty pracy, Internetowa
Mapa Wrocławia, Internet;

Zapis w dzienniku: Rozmowa z dziećmi na temat legendarnej przeszłości Wrocławskiej
Katedry na podstawie wiadomości w Internecie i legendy „O kamiennej głowie na Katedrze
Wrocławskiej. Głośne, wyraziste czytanie legendy. Ustalenie kolejności wydarzeń.
Opowiadanie legendy. Scenki dramowe- przedstawianie wybranych wydarzeń.
Kolorowanie i układanie obrazka z części. Obliczanie obwodu prostokąta.

Przebieg zajęć:

1.Uczniowie rozpoczynają zajęcia od wykreślanki. Skreślają, co trzecią literę, aby otrzymać
hasło „Katedra Wrocławska”.

2.Wyszukiwanie wiadomości o Katedrze Wrocławskiej w Internecie.
N-l zaprasza dzieci do komputera, poleca wpisać adres internetowywww.wroclaw.pl
i wyszukać w serwisie wiadomości o katedrze.



3.Uczniowie oglądają fotografie katedry i zbierają informacje z nią związane. Wskazują na
Internetowej Mapie Wrocławia miejsce, gdzie ona stoi.

4.Zapoznanie z legendą „O kamiennej głowie na Katedrze Wrocławskiej”.
N- l czyta treść legendy. Uczniowie słuchają i odpowiadają na pytania:
-Kto zakochał się w córce złotnika Franciszka?
-Jak zareagował złotnik na miłość Henryka do swojej córki?
-Co robił czeladnik Henryk po opuszczeniu domu mistrza?
-Dlaczego Franciszek wygonił po raz drugi Henryka?
-Jak zemścił się czeladnik na swoim mistrzu?

5.Ciche czytanie i odszukiwanie fragmentów legendy
N- l rozdaje tekst legendy
Dzieci czytają po cichu i podkreślają fragment podania mówiącego, gdzie widnieje do dziś
kamienna głowa w katedrze.

6.Porządkowanie kolejności zdarzeń w legendzie.
N- l pisze na kartkach tytuły wydarzeń. Dzieci porządkują je i oznaczają ich właściwą
kolejność cyframi w małej ramce. Zwrócenie uwagi na wielką literę w nazwach własnych.

7.Opowiadanie treści legendy z pomocą ilustracji i tytułów wydarzeń.

8.Przedstawianie scenek dramowych..
Dzieci przygotowują scenkę wybranego wydarzenia i przedstawiają ją.

9.Rozdanie obrazka z głową Henryka w murze katedralnym.
Uczniowie opisują go i kolorują.

10.Obliczanie obwodu prostokąta.
N- l rozcina obrazek na części.
-Z ilu części składa się obrazek?
-Wskaż wielokąty.
-Zmierz boki prostokąta i oblicz jego obwód.

11.Ułożenie obrazka z części i wklejenie go do zeszytu.

12.Podsumowanie.
Rozmowa z dziećmi na temat zajęć i ocena aktywności.

13.Praca domowa
Na wydrukowanym fragmencie Internetowej Mapy Wrocławia zakreśl miejsce, w którym
znajduje się Katedra Wrocławska. Napisz, z jaką legendarną postacią jest ona związana.
Sugestie nauczyciela dotyczące dalszych działań.
Dzieci wezmą udział w konkursie plastyczno-literackim „Mój ulubiony bohater z legendy o
Wrocławiu”. Mogą uczestniczyć w zwiedzaniu Wrocławia szlakiem poznanych legend.


