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Krąg tematyczny: Witaj, wiosno!

Temat dnia:   Powroty ptaków.

Edukacja polonistyczna: Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza
pt: „Bociany”. Porządkowanie rozsypanki – informacji o ptakach
powracających do nas wiosną.

Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia
pieniężne. Doskonalenie dodawania w zakresie 20 z przekroczeniem progu
dziesiątkowego.

Edukacja przyrodnicza: Rozpoznawanie ptaków powracających do nas
wiosną.

Cele ogólne:

- wzbogacanie słownictwa dziecka z zakresu przyrody
- wdrażanie do cichego czytania ze zrozumieniem
- rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania poprzez rozwiązywanie zadań

tekstowych
- doskonalenie dodawania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego

Cele operacyjne:
Uczeń:

- ułoży pasujące do siebie części zdań
-  rozpozna  ptaki  powracające wiosną
- zamaluje kontury ptaków z zachowaniem ich barw naturalnych
- dokona obliczeń pieniężnych
- poda propozycję rozwiązania zadania tekstowego
- wykaże umiejętność dodawania w zakresie 20 z przekroczeniem progu

dziesiątkowego
- zgodnie współdziała w zespole



Metody:
- słowne: rozmowa, praca z tekstem
- oglądowe: pokaz, obserwacja
- działań praktycznych

Formy:
- zbiorowa jednolita
- zbiorowa zróżnicowana
- grupowa jednolita
- grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

Ilustracje ptaków, nagranie odgłosów ptaków, rozsypanka – części zdań na kartonikach,
atlas geograficzny dla dzieci, podręczny leksykon przyrody polskiej, kontury ptaków,
wiersz „Bociany” Ireny Suchorzewskiej, kartoniki z cenami, pieniądze z Wycinanki, karta
pracy dla każdego ucznia, nagranie piosenki, keyboard.

Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie zajęć – wspólne śpiewanie piosenki na powitanie.
2. Czytanie wiersza pt: „Bociany” I. Suchorzewskiej przez nauczyciela (nawiązanie do

tematu zajęć).
3. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza:
-  Z kim rozmawia bocian?
-  Gdzie przebywały bociany?
-  Dokąd chcą wracać?
4. Podział na zespoły –  losowanie nazwy ptaka( bocian, jaskółka, szpak, czapla, żuraw,

skowronek).
5. Praca w zespołach.
Każdy zespół przygotowuje na kolorowej kartce z bloku informacje o ptaku (łączy
pasujące do siebie części zdań, koloruje kontur ptaka z zachowaniem jego barwy
naturalnej, umieszcza podpis – nazwę ptaka).
6. Prezentacja wykonanych prac przez każdą grupę – omówienie cech

charakterystycznych podanych ptaków z równoczesnym słuchaniem ich śpiewu.

      Przerwa śródlekcyjna: śpiewanie piosenki „Kle,kle boćku” z interpretacją ruchową
      oraz akompaniamentem muzycznym.

7. Wspólne rozwiązywanie zadań matematycznych ( obliczenia pieniężne):
Nauczyciel prezentuje na tablicy ilustracje ptaków z informacją skierowaną do dzieci:

Jacek kupił obrazek ze skowronkiem za 8 zł oraz czaplą za 7 zł.
Ile zapłacił za obrazki?



W trakcie podawania cen zawiesza kartoniki. Uczniowie za pomocą pieniędzy
 z Wycinanek ilustrują treść zadania. Następuje wspólne rozwiązanie zadania na
tablicy.

Michał kupił obrazek ze żurawiem za 9 zł oraz bocianem za 5 zł.
Ile zapłacił za obrazki?

8.  Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego –
karta pracy dla każdego dziecka.
 Uczniowie odczytują po cichu polecenie umieszczone na karcie pracy i samodzielnie
dokonują  obliczeń matematycznych.

9. Podsumowanie zajęć:
- O jakich ptakach mówiliśmy na lekcji?
- Gdzie przebywały?
- Dlaczego do nas przybyły?
10. Zadanie domowe: Wkleić do zeszytu kartę pracy i pokolorować ptaka.


