
Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II

Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz

Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ – TUŻ
Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR

   Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza pt. „Wigilia”.
   Ustne i pisemne opisywanie bombki na podstawie bezpośredniej obserwacji
   oraz  zgromadzonego słownictwa. Przymiotniki jako wyrazy określające cechy
   rzeczowników. Przedstawienie techniką origami z kółek choinki, bombki,
   gwiazdki, stroika. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30.

FORMY INTEGRACJICELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI METOD
- przeżywa emocjonalnie atmosferę zbliżających

się  świąt
- potrafi uzasadnić potrzebę kultywowania

tradycji
- czyta ze zrozumieniem
- potrafi opisać bombkę z wykorzystaniem

zgromadzonego słownictwa
- rozumie konieczność ochrony lasu
- tworzy kompozycję plastyczną
- potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 30
- potrafi współdziałać w grupie
- dokonuje samooceny swojej aktywności

j. polski
matematyka
środowisko
technika
muzyka

A,P.E,O



SCENARIUSZ ZAJĘĆ

treści metod

Ogniwa
jednostki

Tok pracy Sposoby realizacji Środki
dydaktyczne

Formy integracji



1 2 3 4 5 6

Część wstępna

Nawiązanie do
tematu zajęć

Opracowanie
nowego materiału

Czynności
organizacyjno
porządkowe.

Słuchanie i
śpiewanie
znanych kolęd.

Pogadanka

Rozmowa
kierowana

Słuchanie
czytanego
wiersza

1. Powitanie dzieci.
Sprawdzenie obecności.

2. Słuchanie kolęd z kasety
dźwiękowej i  śpiewanie
wraz z nagraniem na
kasecie.
Dzieci siedzą w kręgu.

3. Rozmowa na temat choinki,
drzew iglastych.

4. Ekologiczne choinki,
wypowiedzi dzieci na temat
ochrony lasów oraz innych
choinek np. sztucznych,
hodowanych w doniczkach,
robionych z gałązek.

5. Wyjaśnienie terminu
„choinka” (drzewo iglaste,
np. świerk, sosna, jodła)

6. Rozmowa z choinką.
- Posłuchajcie o co pyta
autorka, Maria Konopnicka,

kaseta kl. II nr 2

klasowa choinka

„Słownik
współczesnego
j. polskiego”

wiersz M. Konopnickiej
pt. „Choinka w lesie”

muzyka

środowisko

polonistyczna

polonistyczna

E

P

A,E

A

A



Realizacja tematu
zajęć.

Analiza treści
wiersza

Prezentacja
bombek

Tworzenie opisu
bombki

Zabawa w
„Kończenie
zdań”

          w wierszu pt. „Choinka w
          lesie”

- Redagowanie pytań do
choinki

7. Rozmowa na temat treści
wiersza.

8.   Swobodne wypowiedzi na
      temat wyglądu choinki
      klasowej oraz ozdób
      choinkowych.

9. Wybór największej lub
najładniejszej bombki.

10. Czytanie zgromadzonego
słownictwa do opisu
bombki w ćw. 5, str. 79

11. Opisywanie bombki z
wykorzystaniem słownictwa
według planu z ćw. 6,
str. 79. Wskazanie w opisie
rzeczowników i
przymiotników

12. Zabawa w kręgu pt.
„Kończenie zdań”.
-  dzieci losują kartki z
rozpoczętymi zdaniami i
kończą je, np.

klasowa choinka

bombki choinkowe

książka szablonu
bombki

polonistyczna

polonistyczna

A, E

P - pogadanka

A - pokaz

A, O – ćwiczenia



Konstruowanie
wigilijnego
stołu.

•  Wigilia jest ........
•  Oczekuję gwiazdki,

bo .......
•  Lubię ubierać

choinkę,
ponieważ....

•  Moja choinka jest....
•  Z potraw

wigilijnych
najbardziej lubię......

•  Najchętniej
pomagam mamie
w.....

•  Jestem szczęśliwy,
gdy .........

•  Święta wprowadzają
mnie w .........

•  Wieczerza wigilijna
jest ........

13. Skojarzenia.
- Na kolorowych

szablonach bombek
dzieci piszą wyrazy
kojarzące się ze stołem
wigilijnym

- Analiza napisanych
wyrazów w grupie

szablony bombek Polonistyczna E, O



Ekspresja
plastyczno
- techniczna

j. w.

Pogadanka

Czytanie wiersza
pt. „Wigilia”

Analiza treści
wiersza pt.
„Wigilia”

14. Odczytanie skojarzeń,
umieszczenie wypisanych
bombek na „obrusie”

15. Rozmowa na temat
zwyczajów świątecznych
- Jakie zwyczaje wiążą się

z tymi świętami?
- Skąd je znacie, od kogo

dowiedzieliście się o
nich?

Ustalenie, że zwyczaje
przekazywane są z
pokolenia na pokolenie i tak
tworzą tradycję.

16. Ciche czytanie wiersza pt.
„Wigilia”

17. Wypowiedzi w związku z
Treścią wiersza
- Co zwiastuje wieczerzę

wigilijn ą?
- Do czego autorka

porównuje gwiazdkę?
- Co zaprasza do

wieczerzy?
- Jak wygląda stół

wigilijny?
- Dla kogo jest puste

miejsce przy stole?

obrus, wypisane
szablony bombek

Tekst wiersza pt.
„Wigilia” Jadwigi
Hockubskiej

polonistyczne
plastyczne
techniczne

polonistyczne

O

P

A, P, E



Utrwalenie
materiału.

Podsumowanie
zajęć.

Rozwiązanie
zadań
rozmaitych.

Ocena pracy
dzieci.

18. Odczytanie fragmentów
uzasadniających
wypowiedzi.

19. Głośne, indywidualne
czytanie wiersza.

20. Mnożenie i dzielenie liczb
w  zakresie 30. Zadania
rozmaite.

21. Wykonanie w grupach
Choinki, bombki, gwiazdki,
stroika świątecznego
techniką origami z kółek.

22. podsumowanie zajęć,
ocena swojej pracy i
aktywności na zajęciach.

karta  pracy nr 25

kolorowe kółka, klej

matematyki

techniczne

A, P

E, O

Scenariusz zajęć został dostosowany do podręczników „Z EKOLUDKIEM W SZKOLE” Haliny Kitlińskiej – Pięty, Zenony Orzechowskiej,
Magdaleny Stępień.


