
Elżbieta Kwidzińska
nauczyciel nauczania zintegrowanego
ZK i W Rozłazino

Konspekt lekcji w klasie III

Śladami Leonida Teligi

Nazwa bloku kompleksowego: Czym można podróżować po wodzie?

Temat dnia: Śladami Leonida Teligi.

Temat lekcji: Poznanie sylwetki Leonida Teligi oraz jego dokonania.

Przygotowanie nauczyciela do lekcji:

- przemyślenie i zaplanowanie zajęć prowadzonych w formie gry planszowej [ustalenie

zasad].

- opracowanie zadań dla poszczególnych grup,

- przygotowanie pomocy dydaktycznych przez nauczyciela i uczniów,

- przygotowanie sali.

Cele edukacyjne:

- wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy,

- zapoznanie uczniów z sylwetką Teligi oraz jego dokonaniami,

- wzbogacenie słownictwa uczniów o wyrazy związane z tematyką morską,

- wdrażanie uczniów do zapisywania nazw mórz, kontynentów, państw wielką literą,

- doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,

- zapoznanie uczniów z mapą fizyczną świata jako obrazem powierzchni przedstawionym

za pomocą znaków umownych,

- umiejętność pracy w grupie, poczucie więzi z grupą,

- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy,

- kształtowanie prawidłowych nawyków czytelniczych.

Metody realizacji [za Cz. Kupisiewiczem]:

- podające (ogadanka, opis, objaśnienie);

- aktywizujące (gra dydaktyczna, „burza mózgów”);

- praktyczne;

- pokaz;

- ćwiczenia.



Formy pracy:

- indywidualna (karta pracy, wypowiedzi uczniów);

- grupowa (4 grupy);

- zbiorowa (zabawy rozluźniające, śpiewanie szanty „Sacramento”).

Pomoce, środki dydaktyczne, materiały przygotowane do zajęć: mapa fizyczna świata

i stojak; plansza z trasą rejsu L. Teligi (schematyczną mapę rejsu Teligi można zamówić

w redakcji; zasady gry; karty pracy; książki popularnonaukowe do wykonania zadań;

wizytówki z nazwami grup (Żeglarze, Marynarze, Rybacy, Wikingowie); 4 „listy”

z pytaniami dla poszczególnych grup; plansza z rysunkiem jachtu i kartki A4 z takim samym

rysunkiem; pionki – statki w czterech kolorach; mapki do uzupełnienia; globusy i atlasy

geograficzne; muszla; wystawka książek o tematyce morskiej oraz eksponaty z nią związane;

prześcieradło i plastikowe butelki z wodą.



PRZEBIEG LEKCJI

Zakładane efekty
Warunki

pobudzające
do aktywności

Zadania dla uczniów Czynności uczniów
Obszar

aktywności

Potrafią usiąść w grupach,
przy stolikach.

Usadzenie uczniów przy
stolikach w grupach
czteroosobowych. W każdym
zespole jest jeden uczeń
niepełnosprawny.

Siadają przy stolikach

Wykażą się
wiadomościami o
L. Telidze.

Pogadanka Przypomnienie wiadomości o
L. Telidze i jego dokonaniach.

Wypowiadają się na temat
wcześniej zdobytych
wiadomości. Ustalenie, że
L. Teliga był podróżnikiem,
opłynął jachtem kulę ziemską.

Polonistyczna

Rozumieją zasady gry
planszowej i konieczność
współdziałania w grupie.

Prezentacja
planszy do gry

Wyjaśnienie zasad gry
planszowej.

Zapoznanie się z regułami gry. Społeczna

Wiedzą nad jakim
morzem leży Polska i jak
nazywa się dzielnica, w
której mieszkają. Znają
nazwę żaglowca –
muzeum cumującego w
Gdyni.

Zabawa
„Muszelka”

Przypomnienie wiadomości o
najbliższej okolicy.

Stają w kole, podają
sobie muszelkę. Na hasło
„stop" to dziecko, które w
danej chwili trzyma
muszelkę odpowiada
na pytania nauczyciela.

Przyrodnicza

Potrafią poprawnie
wykonać wyznaczone
ćwiczenie. Wiedzą, jak
nazywają się wybrane
części jachtu.

Zadanie pt.
„Jacht”. Praca w

zespołach

Ustalenie w zadaniu
problemów i podanie
sposobów jego rozwiązania
(po wykonaniu każdego
zadaniu pionki -statki są
przesuwane na planszy grv).

Wpisują na kartce z rysunkiem
jachtu wybrane części zgodnie
z objaśnieniami (koja. bandera,
żagiel)

Polonistyczna

Znają nazwy kontynentów
i oceanów. Wiedzą, że
trzeba zapisywać je
wielką literą. Potrafią
współpracować w grupie.

Zadanie pt.
„Mapa”. Pokaz.

Praca w
zespołach

Ustalenie sposobów
rozwiązania zadania w
oparciu o różne źródła
wiedzy (atlasy, globusy).
Każdy zespół zwięźle
prezentuje swoje opracowanie.

Zapisują na mapkach nazwy
kontynentów i oceanów,
Korzystają z różnych pomocy:
atlasów i globusów

Polonistyczna

Przyrodnicza

Pobudzenie wyobraźni,
zintegrowanie zespołu.

Zabawa
„Okrzyk”. Praca

w zespołach

Z a p r e z e n t o w a n i e
okrzyków uzasadniających
nazwę grupy.

Naradzają się w grupach,
prezentują swój okrzyk

Polonistyczna
Muzyczno –
rytmiczna

Wykażą się umiejętnością
zredagowania odpowiedzi
na pytania; współpracują
w grupie.

Zadanie pt.
„Listonosz”.

Praca w
zespołach

Ustalenie sposobów
rozwiązania zadania w
oparciu o książki o tematyce
morskiej. Ustalenie
odpowiedzi na pytania.

Szukają odpowiedzi na
pytania zawarte w „listach",
które grupy otrzymały od
„listonosza" (np. pani woźna).
Wykorzystują odpowiednie
książki o tematyce morskiej
znajdujące się w zbiorach
biblioteki.

Polonistyczna

Przyrodnicza

Integracja zespołu
Zabawa

„Szum morza”

Przygotowanie odpowiednich
rekwizytów do zabawy.
Naśladowanie szumu morza z
wykorzystaniem prześcieradła
i butelek z wodą.

Naśladują szum morza
potrzaskując butelkami z wodą
i szeleszcząc prześcieradłem.

Ruchowa

Potrafią uzupełnić tekst 7.
lukami i czytać cicho ze
zrozumieniem. Wiedzą,
że rejs Teligi dookoła kuli
ziemskiej trwał dwa lata.

Karta pracy

Ustalenie sposobu
uzupełnienia tekstu z lukami.
Uświadomienie dokonań i
zasług Leonida Teligi.

Zapisują swoje spostrzeżenia i
wnioski. Ustalają, że Teliga
mimo niesprzyjających
warunków w ciągu dwóch lat
opłynął kulę ziemską.

Polonistyczna

Integracja zespołu
Akompaniament
z akordeonu

Wspólne zaśpiewanie szanty
„Sacramento"

Śpiewają szantę „Sacramento",
akcentują ruchowo niektóre
fragmenty piosenki.

Muzyczno –
ruchowa

Potrafią ocenić podjęte
podczas zajęć zadania.

Wystawka książek
i eksponatów

Dokonanie podsumowania
wykonanych zadań. Rozmowa
nt. zajęć, obejrzenie wystawki
książek i eksponatów o
tematyce morskiej.

Mówią o zrealizowanych
zadaniach, oceniają swoje
zaangażowanie w pracę.

Społeczna



ZASADY GRY PLANSZOWEJ

- Jesteście podzieleni na cztery grupy, każda grupa ma swoją nazwę, kolor i kapitana.

- Na planszy będziemy zaznaczać trasę rejsu Leonida Teligi; ta trasa została podzielona na

cztery etapy.

- Żeby opłynąć kulę ziemską należy poprawnie wykonać wszystkie zadania.

- W imieniu grupy wypowiada się kapitan lub osoba przez niego wyznaczona.

- Jeżeli któraś grupa źle wykona zadanie -zostaje w tym samym miejscu na planszy.

- Wygrywa len zespół, który jako pierwszy dotrze do portu przeznaczenia  Casablanki.

- Rejs zaczniemy jak Teliga - od Casablanki, a o kolejności „wypłynięcia" zadecyduje

losowanie.

OCENA WŁASNA PRZEBIEGU ZAJ ĘĆ, REZULTATY, ATMOSFERA

Lekcja trwała 50 minut. Wszystkie zadania zostały zrealizowane, a założone cele

osiągnięte.  Widoczne było zaangażowanie emocjonalne wszystkich uczniów. Współpraca

w zespołach była właściwa. Element współzawodnictwa wpłynął bardzo mobilizująco na

dzieci. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze. Myślę, że wybrana forma realizacji

pozwoliła na lepsze przyswojenie wiadomości dotyczących sylwetki Leonida Teligi.







LISTY Z ZADANIAMI DLA GRUP

Drodzy Żeglarze !

     Niełatwo jest żeglować po
morzach i oceanach. Niewielu
śmiałków wyrusza, by
zmierzyć się z
przeciwnościami losu. Mam
dla Was zadanie:

     Znajdźcie nazwiska trzech
sławnych Żeglarzy.
Pomoże Wam książka, którą
Wam przesłałem.

Pomyślnych wiatrów
Neptun

Drodzy Marynarze !

     Niełatwo jest żeglować po
morzach i oceanach. Niewielu
śmiałków wyrusza, by
zmierzyć się z
przeciwnościami losu. Mam
dla Was zadanie:

     Znajdźcie nazwy zwierząt,
które żyją na Wyspach
Galapagos.
Pomoże Wam książka, którą
Wam przesłałem.

Pomyślnych wiatrów
Neptun

Drodzy Rybacy !

   Niełatwo jest żeglować po
morzach i oceanach. Niewielu
śmiałków wyrusza, by
zmierzyć się z
przeciwnościami losu. Mam
dla Was zadanie:

   Podajcie nazwy pięciu ryb
łowionych w morzach.
Pomoże Wam książka, którą
Wam przesłałem.

Pomyślnych wiatrów
Neptun

Drodzy Wikingowie !

   Niełatwo jest żeglować po
morzach i oceanach. Niewielu
śmiałków wyrusza, by
zmierzyć się z
przeciwnościami losu. Mam
dla Was zadanie:

  Znajdźcie nazwy trzech
narzędzi używanych do
budowy Waszych łodzi.
Pomoże Wam książka, którą
Wam przesłałem.

Pomyślnych wiatrów
Neptun


