
Aktywne metody w nauczaniu zintegrowanym.
Scenariusz zajęć otwartych.
Temat: Wypowiedzi dzieci na temat: „Za co kochamy nasze
mamy?”

Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Stawiskach dnia 26
maja 2001r. w klasie drugiej. Dzieci zaprosiły swoje mamy słowami:

Mamo, przyjdź proszę,
mam Ci do powiedzenia
coś bardzo ważnego...

Spotkanie to organizuje pani wychowawczyni
i uczniowie kl. IIb. W SP w Stawiskach.

26 maja 2001r.
godz. 900

sala nr 2.
Cele:

Uczeń:
• Potrafi wyrazić słowami i czynami swoje uczucia do matki
• Wykorzystuje w wypowiedziach o mamie słownictwo o pozytywnym

zabarwieniu uczuciowym
• Potrafi wybrać odpowiednią sytuacje, w której nie robi przykrości mamie
• Wypisuje wyrazy oznaczające czynności i kojarzące się z mamą
• Potrafi pracować w grupie
• Wycina i klei promyki wokół koła

Przebieg zajęć:

1) Zabawa integracyjna (powitanie w kręgu), np. Kasia kochana wita Alę ambitną itd.
Dzieci wypowiadają słowa podając dłoń.

2) Powitanie szczególnych gości – Mam.

3) Imię zalet – dziecko na kartce pisze pionowo imię swojej mamy i dopisuje
określenia. Następnie głośno czyta.

4) Herb mojej mamy (dzieci otrzymują kartki z pytaniami, a następnie głośno w kręgu
kończą rozpoczęte zdania, bądź odpowiadają na pytania).

Imię mojej mamy....

Co lubi Jak mama
robić, a czego nazywa tatę...
nie...

Jaki ma kolor oczu...



Przykładowe pytania:
• Co lubi mama robić w wolnym czasie?
• Za co kocham moją mamę?
• Co chciałbym ofiarować mamie?
• Gdzie chciałaby twoja mama pojechać na wycieczkę?
• Najbardziej moja mama lubi...
• Kolor włosów mojej mamy.
• Jak ubiera się moja mama?
• Co byś wyczarował (-a) dla mamy?
• Jaka potrawa smakuje ci w wykonaniu mamy?
• Imię mojej mamy liczy..... głosek
• Który dzień tygodnia mama lubi najbardziej?

5) Promyczkowe uszeregowanie.

Na małych karteczkach samoprzylepnych uczniowie wpisują ulubione zajęcia swoich
mam, np. sprząta, czyta, pierze, maluje, gotuje, gra, ceruje, kupuje, zmywa, szyje,
odkurza, ogląda, słucha,śpi, a następnie przyklejają karteczki. Metoda obrazuje i
pomaga zdefiniować powyższy temat.

6) Zabawa: „Wyścig rodzin”. Dzieci siedzą w dwóch rzędach na krzesłach.
Nauczyciel wyznacza tatę, mamę, córkę, syna, psa, kota w dwóch rzędach. Kiedy
nauczyciel zacznie czytać tekst wymienione dziecko obiega dookoła.

A oto tekst:
Pewnego dnia do domu wpadłtata. Krzyknął: dzieci do naszego miasta przyjechał cyrk.
Trzeba będzie kupić bilety – powiedziałamama. I wtedy zaczął szczekać pies. Kot zjeżył
sierść – ktoś pukał do drzwi – to przyszłacórka. Kiedy dowiedziała się o pomyśle taty,
ucieszyła się bardzo i ucałowałamamę.
Okazało się, że przedstawienie zaczyna się o godzinie 19.00, a po 18.00 całarodzina wyszła
z domu i skierowała swoje kroki docyrku. Punktualnie i 19.00 rozpoczęło się przedstawienie.
Rodzina bawiła się doskonale, nawetpies, którego zabrałacórka szczekał z radością i skakał
mamie na kolana. Potemtata zapytał, komu zrodziny zafundować coś do jedzenia.Mama
wzięła kawę, tata też, córka chciała lody,syn jabłka, tylkopies patrzył smutnie, bo dla niego
nie było nic. Występ był wspaniały. Wracając, rodzina opowiadała, co komu podobało się

najbardziej.Tacie podobały się występy akrobatów,mamie klauni, córka zachwycała się
iluzjonistą, synowi szkoda byłokota, który sam został w domu.Rodzice pospieszalisyna i
mówili, że kiedy wrócą do domu, kot dostanie miseczkę mleczka. Jednak ogólnie cała
rodzina bawiła się doskonale.

7) Gra decyzyjna. Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka kartoniki z
napisami:

Ulubione zajęcia
mojej mamy to:



Następnie odczytuje przykładowe sytuacje:
� Mama położyła się, żeby odpocząć. Co robisz w tym czasie?
- Włączasz głośno radio?
- Siedzisz cichutko, by nie obudzić mamy.
� Mama ugotowała na obiad zupę, której nie lubisz. Co robisz?
- Czy zjadasz zupę i dziękujesz za obiad?
- Nawet nie bierzesz łyżki do ręki.
� Wracasz ze szkoły. Mama pyta, jak minął dzień.
- Czy odpowiadasz mamie?
- A może pytasz mamę, jaki ona miała dzień.
� Dostałeś w szkole uwagę.
- Czy przyznajesz się mamie?
- Mówisz o tym po kilku dniach.
- Boisz się i nie mówisz wcale.
� Jesteś z mamą w sklepie. Widzisz piękne pokemony.
- Czy próbujesz wymusić na mamie pokemona?
- Czy wolisz kolorową książeczkę?
Dziecko podczas czytania pytań podnosi odpowiedni kartonik.

8) Gra dydaktyczna – Poker kryterialny na temat, „Za co kochamy nasze mamy?”
Przebieg:
a) Nauczyciel dzieli klasę na 4-5-osobowe grupy.
b) Każdej z grup rozdaje wcześniej przygotowane plansze.

c) Należy także przygotować priorytety, (czyli karty do gry). Treść tych kart może
być następująca:

d) pomaga w lekcjach,
- jest uczynna,
- gotuje smaczne obiady,

TAK NIE BYĆ MOŻE



- jest troskliwa i dba o mnie,
- przytula mnie często,
- gdy dostanę złą ocenę to mnie rozumie,
- jest zawsze ze mną,
- daje pieniądze na lody,
- sprząta dom,
- kiedy choruję to opiekuje się mną,
- ubiera mnie modnie,
- śpi długo,
- czuwa nade mną w nocy,
- jest najpiękniejszą mamą,
- robi mi sweter na drutach.
Lider w grupie rozdaje karty, a następnie po kolei każde dziecko kładzie po jednej
karcie według ustalonych zasad, np.: ważności. Metoda ta zachęca do dyskusji,
negocjacji oraz osiągania porozumienia. W każdej grupie zapewne mogą wyjść inne
priorytety, „Za co kochamy swoje mamy”. Ważne jest, aby grupa doszła do
kompromisu.

9) Słoneczny medalion
Dzieci wybierają tylko te promyczki, które chcą ofiarować mamie, a także dopisują
swoje pomysły. Wycinają, sklejają i wręczają swoim mamom medaliony.

10) Masaż – list do mamy.
Proponowany masaż jest krótki, łatwy i przyjemny. Pomaga rozluźnić się i poprawić
dzieciom humor. Uczestnicy dobierają się w pary. Jedna osoba siada wygodnie, a
druga – za plecami pierwszej i recytuje wierszyk:
„Kochana Mamo, kropka
Mamy w domu kotka, kropka
Kotek biega,
Kotek skacze,



Kotek miauczy,
Kotek drapie,
Kotek liże,
Kotek chrapie.”
Osoba recytująca jednocześnie pisze dłonią na plecach osoby siedzącej przed nią,
starając się także oddać cytowane zachowania kotka. Można zaimprowizować
wkręcanie papieru do maszyny, przesuwanie suwaka, itp.

11) Niedokończone zdania.
Każde dziecko kończy zdanie napisane na pasku papieru, np.:
- Mamusiu kocham Cię za to,że ............................................
- Mamusiu dziękuję Ci za to,że .............................................
- Moja Mama jest mi najdroższa, ponieważ ...........................
- Moja Mama jest ....................................................................
- Lubię, gdy .............................................................................
- Jest mi smutno, gdy ..............................................................
- Tylko Mama najlepiej ..........................................................
- Chciałbym, aby moja Mama była zawsze ............................

12) Ewaluacja – tarcza strzelecka. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności.
Strzał w „dziesiątkę” (centrum tarczy) oznacza pełną perfekcję, strzał poza tarczę to
„pudło”.
Przebieg.
Tarczę można narysować na szarym papierze uwzględniając wybrane aspekty zajęć,
np.:

Pomoce Atmosfera

Prowadzący Koledzy

Uczniowie otrzymują po cztery strzały (karteczki samoprzylepne) i bawią się w
„strzelanie”

Pomoce Atmosfera

Prowadzący Koledzy

Wynik powyższej ewaluacji poinformował mnie,że „w dziesiątkę” uczniowie ocenili
prowadzącą i kolegów. Natomiast jeden strzał znalazł się poza tarczą w polu
atmosfera, a dwa strzały w polu – pomoce.
13) Zabawa kończąca zajęcia.
- Oddaję ci przyjaźń - ręce do przodu
- Oddaję ci miłość - ręce skrzyżowane



- Słyszę twoje potrzeby - ręce wskazują, jak uszy słuchają
- Widzę twoje piękno - ręce wskazują, jak oczy widzą
- Twoja mądrość płynie - jedna ręka pokazuje jak mądrość płynie

z najwyższegoźródła do drugiej ręki
- Podziwiamźródło mądrości, - ręce robią daszek (domek)

płynącej w Tobie
- Czuję co czujesz - pięści do przodu (ściśnięte)
- Dziękuję za wspólną zabawę - łączymy wspólny krąg, potrząsamy

W przedstawionym scenariuszu wykorzystałam materiały szkoleniowe z
warsztatów „Aktywne metody pracy dydaktyczno – wychowawczej” ODN Łomża.

Jak mamy oceniły zajęcia. Oto opinie niektórych z nich:
- „Atmosfera na lekcji była bardzo miła, na twarzach wszystkich uczestników

widniały uśmiechy”
- „Dało się zauważyć, że między nauczycielem, a dziećmi jest dobra więź”
- „Bardzo podobała mi się ta lekcja, więcej powinno być takich”
- „Uważam, że było miło i serdecznie. Każda z nas była zadowolona z

umiejętności swojej pociechy i umiejętności zgodnej pracy w grupie”
- „Bardzo miła atmosfera, wyciskająca łzę w oku”
- „Uczniowie mieli stworzone warunki do przeżywania i aktywności pracy na

zajęciach”

Zajęcia opracowała i przeprowadziła:

mgr Marianna Chojnowska


