
SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRALNYCH DLA KLASY III

Czas trwania: 2 · 45 minut

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA SZYMANOWSKA,
NAUCZYCIELKA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH PA ŃSKICH

1. Temat bloku: „ Życie w lesie jesienią ”
2. Kolejność edukacji w scenariuszu. Tematy edukacji:
- przyrodnicza: Warstwowa budowa lasu.
- matematyczna:Ćwiczenia utrwalające mnożenie.
- polonistyczna:Poetycki obraz jesieni w wierszu pt. „Jesienią”. Dobieranie przymiotników określających jesień.
- artystyczna: Łączenie elementów z kartonu i tektury przez sklejanie.
3. Cele zajęć:
a) dydaktyczne (poznawcze, kształcące):
-poznanie poszczególnych warstw lasu oraz roślinności tych warstw,
-rozpoznanie organizmówżyjących w różnych warstwach lasu,
-doskonalenie rachunkowej techniki mnożenia pamięciowego do 100,
-wzbogacanie zasobu słownikowego na temat „las”,
-doskonalenie cichego czytania ze zrozumieniem jako przygotowanie do wyrazistego głośnego czytania,
-wyrabianie czujności ortograficznej, zwracanie uwagi na poprawny zapis nowopoznanych wyrazów i zwrotów,
-poznanie właściwości i zastosowań kartonu i tektury,
-doskonalenie sklejaniaelementów papierowych.
b) wychowawcze:
-kształtowanie właściwego stosunku do przyrody,
-dostrzeganie piękna naturalnegośrodowiska,



-kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
-bezpieczne posługiwanie się narzędziami,
-wdrażanie do utrzymania porządku,
-staranne i estetyczne wykonanie pracy.
4. Metody pracy:
a) słowne – pogadanka, objaśnienia i ilustracje, praca z tekstem
b) oglądowe – pokaz, obserwacja
c) praktyczna –ćwiczenia utrwalające, rozwiązywanie zadań.
5. Formy pracy:
a) jednolita zbiorowa z całą klasą
b) indywidualna – samodzielna
6. Środki dydaktyczne:
-plansza z ilustracją lasu,
-napisy na paskach kartonu: runo leśne, podszyt, korony drzew,ściółka
-ilustracje zwierząt np. mrówka,ślimak, żaba, lis, dzik, dzięcioł, wiewiórka, itp.,
-ilustracja konika z leśnych zbiorów,
-karta z napisem: kasztany,żołędzie, patyczki,
-zeszytćwiczeń (ćw. 1, s. 43) A. Demby, Z. Semadeni „Matematyka 3”, (załącznik 1),
-wielka ilustracja wiewiórki i napis „wiewiórka”,
-,,Razem ze słonkiem”, złota jesień M. Kownacka,
-leksykon przyrodniczy „Ssaki”,
-podręcznik „Całoroczna podróż” kl. 3, sem. I, H. Małkowska – Zegadło,
-karty z pracą domową z j. polskiego (załącznik 2),
-nagranie magnetofonowe (załącznik 3 – tekst piosenki),
-foliowe obrusy na każdy stolik,
-materiał do wykonania wiewiórki: karton i tektura.



PRZEBIEG ZAJ ĘĆ

część Tok zajęć Czynności nauczyciela Czynności uczniów uwagi
1 2 3 4 5
I Czynności

przygotowawcze, praca
zbiorowa.

-Podczas wycieczki do lasu
obserwowaliśmy rośliny i zwierzęta.
Kto potrafi wymienić i nazwać
rośliny, które widzieliśmy?

Spróbujcie posegregować rośliny
według wielkości zaczynając od
najmniejszej.

Uczniowie zgłaszają się. Wybrani
uczniowie nazywają poszczególne rośliny:
paprocie, sosny, mchy, jagody, brzozy,
jarzębinę itd.

Teraz podają uporządkowane rośliny
według wielkości:
- małe
- średnie
- wysokie
Do najmniejszych roślin w lesie możemy
zaliczyć: mchy, jagody, borówki, paprocie,
grzyby.
Rośliny średniej wielkości to: małe
drzewka i krzewy.
Najwyższe są drzewa, takie jak: sosna,
świerk, brzoza itd.
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II Czynności podstawowe,

praca zbiorowa.
Zawiesza na tablicy ilustrację lasu.
-Wymienione przez Was rośliny
tworzą warstwy w lesie.

korony drzew
...........................................
podszyt
...........................................
runo leśne

Przyczepia napisy z nazwami przy
poszczególnych warstwach.

-Jak nazywają się warstwy lasu?

-Wymieńcie rośliny, które wchodzą
w skład każdej warstwy.

-Jest jeszcze jedna warstwa. Tworzą
ją igły, li ście, przegniłe gałęzie.
Nazywamy ją ściółką. Gdzie ta
warstwa może być, jak myślicie?

Podaje wybranemu uczniowi napis
„ściółka” i poleca umieścić wśród
innych podpisów obok ilustracji.

Oglądają i odczytują napisy.

-W lesie mamy trzy warstwy roślin: runo
leśne, podszyt i korony drzew.

Na podstawie obserwacji z lasu i ilustracji
wymieniają przykłady roślin.

-Ta warstwa jest najbliżej gleby, pod
drzewami. Pod drzewami iglastymi jest jej
dużo.

Ilustracja lasu,
napisy z
nazwami
warstw.



1 2 3 4 5

-Mam przygotowanych kilka
ilustracji zwierząt. Spróbujcie
umieścić je w lesie, tam gdzieżyją
i zakładają swoje domy.

Umieszcza podpis na samym dole.

Wybrani uczniowie podchodzą do tablicy,
podają krótkie informacje o zwierzętach
(odwołują się do znanych już wiadomości),
umieszczają je w odpowiednim miejscu na
ilustracji lasu przyczepiając magnesem.

Ilustracje
zwierząt:
dzięcioł,
wiewiórka, lis,
dzik, mrówka,
itd.

Edukacja ruchowa -Pomyślcie jak zachowują się
zwierzęta w lesie. Zabawimy się
w naśladowanie i odgadywanie.

Wybrani chłopcy naśladują zwierzęta,
dziewczęta odgadują. Następnie odwrotnie.

-Andrzej przyniósł z lasu kasztany
i żołędzie. Ma on braci i siostry.
Razem z Andrzejem jest ich pięcioro.
Każde dziecko wykonało jednego
konika. (zawiesza ilustrację) Ile
koników zrobiły dzieci?

-Przypatrzcie się uważnie ilustracji i
policzcie, ile wykorzystano
kasztanów,żołędzi i patyczków do
wykonania 5 takich koników?

Dzieci zrobiły razem 5 koników.

Liczą na ilustracji, ile materiału potrzeba na
wykonanie jednego konika a następnie 5
takich koników.

Ilustracja
konika z:
1 kasztana,
5 żołędzi,
6 patyczków.
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Praca indywidualna
Otwórzciećwiczenia na s. 43
i wykonajciećwiczenie 1.

Obserwuje pracę uczniów, kontroluje
i pomaga w razie konieczności
uczniom słabym.

Działania i wyniki wpisują obok napisów:
kasztany 5 · 1 = 5
żołędzie 5 · 5 = 25
patyczki 5 · 6 = 30
-Na wykonanie 5 koników należy użyć:
5 kasztanów, 25żołędzi i 30 patyczków.

Czytają polecenie, słuchają objaśnień
i wykonują samodzielniećwiczenie.

Karta z
napisem:
kasztany,
żołędzie,
patyczki.

Zeszytćwiczeń
A Demby
Z. Semadeni
„Matematyka
3” (zał. 1)

III Czynności końcowe,
praca zbiorowa.

Zdejmuje podpisy z warstwowego
układu lasu i poleca wybranym
uczniom prawidłowe ich ułożenie.

Po wykonaniućwiczenia sprawdzają
poprawność jego wykonania przez głośne
odczytanie obliczeń.

Podchodzą do tablicy i przyczepiają
podpisy.

Oceny dla
uczniów.

Przerwa naśniadanie.
I Czynności

przygotowawcze, praca
zbiorowa.

-Wybiorę z ilustracji jedno zwierzę.
Jak je nazywamy?

-Ponieważ jest ona mała
przygotowałam wielką ilustrację.

To zwierzątko nazywamy wiewiórką.

Pomagają umieścić ilustrację na tablicy,
do niej dopinają podpis: WIEWIÓRKA.

Wielka
ilustracja
wiewiórki
i podpis
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-Jak piszemy wyraz „wiewiórka”?

-Wyszukaj informacji i wiadomości
na temat wiewiórki.
Rozdaje książki (leksykon,
encyklopedia dla dzieci, książki
o przyrodzie).

Analizują pisownię wyrazu i dochodzą do
wniosku,że „ó” w wyrazie „wiewiórka”
jest niewymienne.

Wyszukane informacje odczytują głośno.

Sprawdzenie
umiejętności
szukania
wyrazów
ułożonych
alfabetycznie.

II Czynności podstawowe,
praca indywidualna
i zbiorowa.

-Otwórzcie podręczniki na s. 67.
Czytając wiersz pt. „Jesienią”
dowiecie się: Dlaczego jesienią jest
wiewiórczo w lesie?
Pytanie zapisuje na tablicy.

Czytają wiersz pt. „Jesienią” Joanny
Kulmowej.

,,Jesienią”
Wiewiórka lubi jesień,
bo jesienią wiewiórczo w lesie.
Rude są buki na pagórkach.
Rude trawy zeschnięte w dolinach.
Rude są orzeszki na leszczynach.
Cały las – to jedna ruda wiewiórka.
Wiewiórki lubią jesienie,
bo same są jak rude płomienie.

-Kiedy spadną w lesie liście, jest kolorowo.
Liście robią się rude jak wiewiórka.
Jesienią można często spotkać wiewiórkę

Podręcznik
„Całoroczna
podróż”, kl 3,
sem. I
H.
Małkowska-
Zegadło
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-A jak inaczej można określić jesień?

Kontroluje poprawność zapisu
w zeszytach.

W lesie. Ona szuka tutaj orzechów. Skacze
z drzewa na drzewo.

Jesień może być złota albo słotna.
Deszczowa jesień też bywa czasem. Jesień
jest barwna, kolorowa. (Wszystkie
określenia zapisują na tablicy)
Jesień – wiewiórcza, złota, słotna,
deszczowa, ruda, barwna, ciepła, chłodna...
(przepisują do zeszytu)

III Czynności końcowe,
praca zbiorowa.

Prosi, aby dyżurni rozdali kartki
z pracą domową.
-Wkleicie kartki do zeszytu.

Dyżurni rozdają pracę domową. Jeden
uczeń czyta głośno polecenie, inni
uczniowie objaśniają.
Odgadnij wyrazy z „u”. Ułóż zdanie z
wyrazem, w którym jest więcej liter niż
głosek.
Kolor wiewiórki - .........................
Wróg wiewiórki - .........................
Miejsce zamieszkania wiewiórki - ...............

Druga część
pracy domowej
jest dla
chętnych.

Edukacja ruchowa Śpiewają piosenkę p. Kurkowskiego do
tekstu wiersza pt. „Rudy wiersz”.
(...) Już zupełnie rudo w lesie.
Rudo, bo jest ruda jesień.

Nagranie
magnetofon.
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Już zrudziały drzewom liście,
Rudo jest i uroczyście.
Ruda jesień, liście, chmura.
Mrówka, dudek, dudka pióra,
Lis i kita, żuczek, łuska, rydz, wiewiórka,
co świerk muska,
Ruda szyszka, trawek kilka, jeż, co liście
ma na szpilkach.
Rudy wiersz – i rudy las.

I Czynności
przygotowawcze, praca
zbiorowa.

-Wykonamy wiewiórkę z papieru.
Najpierw jednak przyjrzyjcie się jak
ona wygląda, co ma szczególnego,
czego nie mają inne zwierzęta.

Wiewiórka to małe zwierzątko z malutką
główką. Ma puszysty ogon itd.
Przygotowują stoliki do pracy (nakrywają
je foliowymi obrusami), przygotowują klej i
nożyczki.

Foliowe
obrusy

II Czynności podstawowe,
praca indywidualna.

-Wykonamy ją z kartonu i z tektury.
Pokazuje gotowe wykonane
wcześniej zwierzątko.

Porównajcie materiał.

-Poznajecie skąd użyto tę tekturę?
Jest ona tłoczona.

Rozdają materiał (dyżurni)

Tektura będzie służyła jako tułów. Jest
pomalowana na rudo. Są to także nogi dla
wiewiórki. Jest szorstka.

Tak, z podstawek do jajek.

Kartony
i tektura.
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-A co z kartonem?

-Skąd o tym wiecie?

-Ustalmy, co kolejno będziemy
robić?

-Skleimy tylko pyszczek i przód
ogona,żeby sprawiały wrażenie,że
są puszyste.

Nauczyciel w razie potrzeby służy
pomocą. Przypomina o ostrożnym
posługiwaniu się nożyczkami.

-Też jest rudy. Jest on bardzośliski, gładki.
Zrobimy z niego głowę i ogon.

Dlatego,że odrysowano na nim ogon
i głowę.

Na początku musimy wyciąć ogon i głowę.
Później skleimy części.

-Dalej należy przykleić głowę. Ogon
wciskamy w dziurkę. Pozostało jeszcze
domalować nosek i oczy.
Wykonują wiewiórkę według ustalonego
planu.

III Czynności końcowe. Wyraża swój sąd okazując
zadowolenie z prac.

Za pięknie wykonane prace może
nagrodzić uczniów przysmakiem
wiewiórki – orzechami.

Sprzątają z ławek resztki papieru. Składają
obrusy. Układają prace na wystawkę i
wykonują podpis pamiętając o pisowni.


