
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla kl. II

Opracowała: Magdalena Pacuda

Temat: Czy trudno jest być mamą?

Cel ogólny:Rozwijanie logicznego myślenia dzieci

Cele operacyjne:
Uczeń
- ustnie opisuje wygląd kolegów i rozpoznaje swój opis
- układa logiczne wypowiedzi ustne o swojej mamie, szacunku do niej
i miłości

- mnoży i dzieli w zakresie 100
- umie wybrać zadanie odpowiednie do swoich możliwości
- czyta cicho ze zrozumieniem treść zadanie, układa pytanie, wybiera
odpowiednie pytanie, układa równanie

- logicznie myśli podczas rozwiązywania zadań na porównywanie ilorazowe
- poprawnie wypisuje dane, pisze rozwiązanie i odpowiedź
- zgodnie i aktywnie współpracuje w grupie
- potrafi wydłużyć oddech
- aktywizuje obie ręce wykonując ruchy w rytm muzyki
- czerpie radość z uczestnictwa w zabawach ruchowych
- stosuje twórcze rozwiązania w pracy plastycznej

Metody: problemowa,ćwiczeniowa, zadaniowa, ruch przy muzyce

Formy pracy: zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana, indywidualna
jednolita

Środki dydaktyczne: kostki do gry, kwiaty – pytania, plansze z napisami
określającymi typ zadania, teksty zadań z treścią, wazon –
ilustracja, kwiaty do wazonu, słomki do napojów,
kolorowa krepina, karton, płyta CD

Przebieg zajęć

1. Powitanie
- Uczniowie witają się określając element garderoby kolegi lub koleżanki, np.
„Witam koleżankę w białej bluzce zżabotem”



- Powitane dziecko odpowiada i wita następną osobę w podobny sposób

2. Zabawa w kręgu „Kwiaty pytają”
- Dwoje dzieci jednocześnie rzuca dwiema kostkami. Dziecko, które wyrzuci
większy iloczyn odpowiada na pytanie.

Jaki kolor i dlaczego
pasuje do Twojej mamy?

Z czym kojarzy Ci się
Dzień Matki?

Jak nazwiesz mamę
mamy swojej mamy?

3. Rachunek pamięciowy
- Nauczyciel mówi jaką jest liczbą, a wskazany uczeń ma być liczbą 2, 3, 4 itd.
razy większą lub mniejszą. Uczeń mówi jaką stał się liczbą.

4. Formowanie się grup zadaniowych i rozwiązywanie zadań tekstowych.
- Nauczyciel umieszcza na tablicy 3 typy zadań
- Uczeń wybiera odpowiadający mu typ zadania i ustawia się w odpowiednim
miejscu przed tablicą.

Dopisz pytanie i rozwiąż
zadanie.

Wybierz poprawne
pytanie i rozwiąż
zadanie.

Ułóż równanie
i rozwiąż zadanie.
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Czy trudno jest być
mamą?

Co jest mocną stroną
Twojej mamy?



5. Przypomnienie zasad rozwiązywania zadań
- Wypisanie danych
- Rozwiązanie
- Ułożenie odpowiedzi

6. Rozwiązywanie zadań w grupach (każda grupa otrzymuje treść zadania)

I
26 maja kwiaciarka sprzedała 7 fiołków i 5 razy więcej róż.
II
Nela postanowiła pomóc swojej mamie, więc wybrała się na zakupy.
W pierwszym sklepie wydała 48 zł. a w drugim 6 razy mniej. W trzecim
sklepie wydała 7 zł.
- Ile pieniędzy zostało Neli?
- W którym sklepie dziewczynka wydała najmniej pieniędzy?
- Ile złotych zapłaciła Nela za zakupy w pierwszym sklepie?
III
Z okazji Dnia Matki dzieci upiekły 62ciastka. 33 ciastka „serduszka”
i trochę mniej ciastek „gwiazdek”.Ile „gwiazdek” upiekły dzieci?

7. Prezentacja wykonanych zadań.
8. Ćwiczenia ruchowo-oddechowe „Bukiet dla mamy”.

- Uczniowie stoją w kole, a wśrodku ilustracja imitująca wazon.
- Dzieci, umiejętnie wdychając i wydychając powietrze,
podają do siebie papierowe kwiaty przy pomocy słomki.
- Gdy kwiat „przejdzie” całe koło, ostatnie dziecko, również przy pomocy
słomki, układa je w formie bukietu.
- Kwiaty można przykleić i będzie dekoracja na Dzień Matki

9. Ćwiczenia przy muzyce pobudzające aktywność dwóch rąk
(równoważenie lateralne)- wykonanie pracy plastycznej.

- Darcie kolorowego papieru naprzemienne przy muzyce OFF TO
CALIFORNIA
- Naprzemienne ugniatanie papieru (bibuły) przy muzyce SEAN MHICI &
PADRAIG O CAOIMHY
- Naklejanie na karton własnej kompozycji „Wiosenna łąka”- obraz dla mamy.

10. Podsumowanie dnia- wypowiedzi dzieci na temat zajęć.
11. Pożegnanie miłym słowem, gestem.
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