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Scenariusz zaj ęć

zintegrowanych
w klasie II.

Ośrodek tygodniowy: Moja miejscowość i moja parafia dawniej, dziś    i w
przyszłości.
Cele ogólne ośrodka:

- Poznanie najbliższego środowiska.
- Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Tematy ośrodków dziennych:
1. Historia mojej miejscowości, historia parafii.
2. Życie religijne mieszkańców.
3. Reklamujemy naszą miejscowość i parafię.
4. Moja miejscowość i parafia za sto lat.

Temat dnia: Historia mojej miejscowości, historia parafii.
Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:
- samodzielnie ułożyć i opisać obraz z rozsypanki;
- przeprowadzić wywiad na dany temat;
- dokładnie wyszukać informacje na temat miejscowości i parafii;
- pracować i bawić się w grupie;
- pracować według wskazówek nauczyciela;
- segregować zgromadzony materiał;
- zastosować poznane słownictwo w sytuacjach typowych;
- dodawać i odejmować w zakresie 100;
- zadbać o ład i porządek w swoim miejscu pracy;
- być dumny z historii i tradycji miejscowości i parafii;
- dostrzegać piękno najbliższego otoczenia.

Metody: słowna, czynna, oglądowa, działań praktycznych.

Formy: grupowa, zbiorowa, indywidualna.



Rodzaje
edukacji i

ogniwa zajęć.
Kompetencje Tok pracy

Środki
dydakt. Metody Formy

Czynności
wstępne
edukacja
społeczna

Świadome
używanie języka
jako środka
porozumiewania
się

Przywitanie się z
klasą, czynności
organizacyjno –
porządkowe, podział
klasy na trzy grupy.

Rozpoczęcie
zajęć.
Edukacja
polonistyczno
– społeczna

Zdobywanie
wiedzy i
umiejętności.

Praca w grupach:
układanki obrazowo
– wyrazowe:
I grupa: ilustracja
przedstawiająca
szkołę, na odwrocie
której umieszczono
napis: „Historia”.
II grupa: ilustracja
remizy z napisem na
odwrocie: „mojej
miejscowości”.
III grupa: ilustracja
budynku kościoła z
napisem na odwrocie:
„historia parafii”.
Ułożenie przez
uczniów ilustracji z
poszczególnych
części, opisanie, co
one przedstawiają. Po
odwróceniu ilustracji
uczniowie odczytają
hasło: „Historia
mojej miejscowości,
historia parafii”.

Ilustracje
pocięte w
dowolny
sposób.

P + O Zbiorowa,
indywidu-
-alna

Gromadzenie
informacji na
temat historii
miejscowości i
historii parafii.
Edukacja
polonistyczna
środowiskowa

Nawiązanie i
podtrzymywanie
kontaktów.

Sprawdzenie pracy
domowej:
poszukiwania w
bibliotece szkolnej
informacji oraz
przeprowadzenie
rozmów z rodzicami,
a szczególnie
rozmów z dziadkami
na temat historii
naszej miejscowości,
a w szczególności jej
nazwy.
Prezentowanie przez
uczniów zdobytych

Fotografie
rodzinne
pamiątki
(odzna-
-czenia)
dokumenty

P + O Zbiorowa,
indywidu-
-alna,
grupowa.



informacji,
przedstawienie
fotografii pamiątek
rodzinnych,
odtworzenie
wywiadu
przeprowadzonego z
najstarszymi
mieszkańcami wsi
Horyszów Polski.
Uzupełnienie przez
nauczyciela
informacji
dotyczących historii
parafii:
- wywiad z
proboszczem parafii
Horyszów Polski.

- publikacja pt.
„Dzieje Parafii
Rzymskokatolickiej
p. w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w
Horyszowie
Polskim

Taśma
magnetofo-
-nowa
(nagranie)

Książka,
ilustracje

A

Działalność
praktyczna:
wykonanie
albumu.
Edukacja
polonistyczno
– społeczna,
techniczno –
plastyczna.

Organizowanie
pracy własnej i
innych.
Opanowanie
techniki i
narzędzi pracy.

Rozwiązanie
problemów w
sposób twórczy.

Rozmowa
nauczyciela z
uczniami na temat
sposobu
upamiętnienia
wspólnej pracy:
-  Co można zrobić
aby upamiętnić
naszą pracę?

-  W jaki sposób
przechowywać
uzyskane dzisiaj
informacje?

-  burza mózgów.
Podanie przez
uczniów różnych
propozycji:
sporządzenie
ilustracji, opisanie
zajęcia, wykonanie
zajęć, sporządzenie
albumu.
Wykonanie
wspólnego
klasowego albumu

Dziurkacz,
tasiemka,
album,
materiały
historyczne,
tektura,
kolorowy
papier, klej,
nożyki,
mazaki

A + P
+ O
+ E

Zbiorowa,
indywidu-
-alna,
grupowa



pt. „Historia mojej
miejscowości,
historia parafii”.

Zabawa
śpieno –
ruchowa.
Edukacja
muzyczno –
ruchowa.

Język akustyczny
inspiracją do
różnych rodzajów
aktualności.

Nauka słów i melodii
do zabawy muzyczno
– ruchowej, mówiące
o Kupcu i kurce
czubatce.
Zabawa nosi tytuł
„Oj, wygląda dziurką
z koszyka”.

Opis
zabawy i
przypisanie
ról w
załączniku
Nr 1.

A + O
+ E

Zbiorowa,
indywidu-
-alna,
grupowa

Rozmowa na
temat
dzisiejszego
dnia wsi.
Edukacja
polonistyczno-
środowiskowa

Poszukiwanie,
porządkowanie i
wykorzystywanie
informacji z
różnych źródeł.

Dzielenie się
uczniów swoimi
spostrzeżeniami i
przemyśleniami
związanymi z
teraźniejszą sytuacją
miejscowości.

P+O+E indywidu-
-alna

Obliczenia
matematyczne.
Edukacja
matematyczna

Wykorzystywanie
języka np.
symboli
matematycznych
do opisywania
rzeczywistości.
Rozwiązywanie
problemów.

Zwrócenie uwagi
nauczyciela na
związek przeszłości z
teraźniejszością.
Zachęcenia do
obliczeń dających
odpowiedzi na
pytania:
- Ile lat liczy nasza

miejscowość?
- Który obiekt jest

najstarszy, ile liczy
lat?

- Ile lat liczy
parafia? Itp.

Sprawdzenie
umiejętności
dodawania z
odejmowaniem.
Zapisywanie na
tablicy.

Duże
liczydło
klasowe.

P Zbiorowa,
indywidu-
-alna

Słuchanie
nagrań wierszy
i pieśni o
Horyszowie w
wykonaniu
Koła
Gospodyń
Wiejskich.
Edukacja
polonistyczno-

Umiejętne
korzystanie z
mediów.

Wysłuchanie przez
uczni wiersza i pieśni
o Horyszowie
Polskim. Zwrócenie
uwagi na treści
zawarte w wierszu
i pieśni.

Treść
wiersza w
załączniku
nr.2. Treść
pieśni w
załączniku
nr.3. Kaseta
magnetofo-
-nowa
(nagranie)

P+O Zbiorowa,
indywidu-
-alna



środowiskowa
Zapisanie
krótkiej
informacji o
wsi. Edukacja
polonistyczna.

Wykorzystywanie
języka do
opisywania
rzeczywistości.

Wspólne napisanie
tekstu o wsi
Horyszów Polski
jako podsumowanie
wiadomości

Tekst
dowolny
wg. uznania
uczniów
pod
kierunkiem
nauczyciela.

O Zbiorowa

Ocena pracy
uczniów.
Edukacja
polonistyczno-
społeczna

Zdobywanie
wiedzy i
umiejętności.

Kontrola pracy i
ocena uczniów ze
szczególną
aktywnością.

Każdy uczeń
otrzymuje medal:
„Wspaniały
mieszkaniec wsi
Horyszów Polski”.

Znaczek dla
każdego
ucznia.

A+E

A+P

Zbiorowa,
indywidu-
-alna.



Zał ącznik Nr 1

Zabawa pt: „ Oj wygl ąda dziurk ą

z koszyka”

Dzieci przez wyliczankę Wybierają Kupca, a potem zwartym kołem
otaczają koszyk z kokoszką. Kupiec znajduje się poza kołem.

Kupiec: Oj, wygląda dziurką z koszyka mała czubatka, kokoszka.

Dzieci:   Nie czubatka, jarzębatka, co nam dała nasza  matka.

Kupiec: ( zwraca się do jednego dziecka)
                     Cóż byś za nią, Maryś, chciała, byś ją komuś sprzedać

miała?

Dziecko: Złoty talar za kokoszkę, nie opuszczę ani troszkę.

Kupiec: Jeszcześ na targu nie była, tak drogoś ją zaceniła?

Dzieci:   Jeśli komu zda się drogo, nam z kokoszką aż za błogo.

Kupiec: Powiedz, powiedz, Maryś miła, co będzie ona robiła?

Dzieci:   Jak ci przyjdzie druga wiosna, jajka będzie w koszu niosła.

              Jak ci przyjdzie drugie latko, wyjdzie za nią kurcząt stadko.
              Jak ci przyjdzie druga jesień, dziesięć kokosz wyjdzie przez sień!

Kupiec: Błogo, błogo, aż za błogo, nie targuję się, niebogo.
               Ja czubatkę do woreczka i tak moja kokoszeczka!
                                                                          Łup! Cup!



Kupiec stara się porwać koszyk z kokoszką ze środka koła, dzieci bronią,
nie pozwalają na to. Jeśli kupiec zdoła przerwać łańcuch  rąk i porwał kokoszkę
– na swoje miejsce wybiera inne dziecko i zabaw toczy się od nowa.

Zał ącznik Nr 2

Wiersz pt: „ Horyszów
wiosn ą.”

Nad Horyszowem błękit nieba.
W wodach wiosennych słońc tysiące.
Wąskie listki wypuszcza wierzba.
Wokoło sady kwitnące.

Nad polami skowronek śpiewa.
Nad Potokiem – kwiaty kaczeńca.
Płatki jak śniegi lecą z drzewa.
Zabłysła w kroplach barw tęcza.

Kasztan lepkie rozwija pąki.
Nad świeżą łąką czajka kwili.
Mokry gnie się kiść bzu do ręki.
Ja nie zapomnę tej chwili.
Wojnie z tego domu został już tylko gruz.



Zał ącznik Nr 3

„Pie śń o Horyszowie.”

Od południa Czarny Potok
Ty go falo dalej nieś
Od północy tam Rozdoły
Między nimi nasza wieś.

Horyszowska zimo w kłosy
Pełna łąk, chlebowych zbóż
Z rannym świtem, perły rosy
A w ogródkach wonnych róż.

Horyszowska borowina
Wyciska z rolnika trud
Przejdzie lato, przejdzie zima,
Spadnie liść, nastąpi chłód.

Ale każdy kąt tu znany
Każdy dom i każdy krzak
Każdy człowiek tu kochany
Nie być tu, to czegoś brak.


