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 SCENARIUSZ  ZINTEGROWANYCH  ZAJ ĘĆ  DZIENNYCH
                                   W  KLASIE  DRUGIEJ

   Prowadząca  mgr  Sylwia  Jędrzejewska

KRĄG  TEMATYCZNY:   Praca  poczty

TEMAT  DNIA:   Poznajemy  drogę  listu.

TREŚCI  DZIAŁA Ń  EDUKACYJNYCH:

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat „Droga listu” na
podstawie wycieczki do urzędu pocztowego i ilustracji
z zastosowaniem zgromadzonego słownictwa. Rozpoznawanie
rzeczowników, czasowników i przymiotników. Skróty
adresowe.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. Utrwalenie
terminów: suma, różnica. Obliczenia pieniężne związane
z opłatami pocztowymi.

Przecinanie, składanie i klejenie papieru – koperta.

Ilustrowanie ruchem treści piosenki „Chodzi listonosz”.

ZAMIERZENIA  EDUKACYJNE  (CELE  ZAJ ĘĆ):
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Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w rozwiniętej
i uporządkowanej formie na temat drogi listu – wskazanie konieczności
przestrzegania w wypowiedziach kolejności zdarzeń jako elementu
wpływającego na spójność i logiczność wypowiedzi.
Wzbogacanie słownictwa uczniów o wyrazy związane z drogą listu od
nadawcy do adresata oraz wyrażenia określające następstwo czasowe,
np.: najpierw, następnie, potem, wreszcie, w końcu.
Doskonalenie głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem.
Kształcenie umiejętności adresowania listów oraz pisania skrótów: ul., nr,
m.
Utrwalenie pisowni wielką literą imion, nazwisk, nazw ulic, miejscowości
i instytucji.
Doskonalenie umiejętności obliczania sum i różnic w zakresie 100.
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wypowiedzi innych
(nauczyciela, kolegów).
Uświadomienie potrzeby prawidłowego i czytelnego adresowania
przesyłek pocztowych.
Podkreślenie znaczenia pracy doręczyciela i innych pracowników poczty.
Zwrócenie uwagi na konieczność kulturalnego zachowania się na poczcie.
Wdrażanie do estetycznego i dokładnego wykonania koperty.
Wdrażanie do zdyscyplinowanego zachowania się i zgodnej współpracy
z kolegami.
Wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i sprawnego
posługiwania się środkami dydaktycznymi.

METODY  PRACY:  metoda ćwiczeniowa,
praca z tekstem,
praktyczne działanie,
metoda zabawowa,
pogadanka z pokazem.

FORMY  PRACY:  zbiorowa jednolita,
indywidualna jednolita,
indywidualna zróżnicowana,
praca w parach zróżnicowana.

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:
Ilustracje przedstawiające drogę listu, konturowa mapa Polski do rachunku
pamięciowego, wiersz „List” H. Szayerowej, podręcznik Marii Bober –
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Pełzowskiej „Chodźmy razem”, napisy na tablicę do gromadzenia
słownictwa, karty do pracy indywidualnej z podręcznika Jolanty Nowak
„Środowisko społeczno-przyrodnicze. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2.”, karty
do pracy w parach, portmonetki z monetami, rozsypanki z adresami,
piosenka pt.: „Chodzi listonosz” (nagranie z kasety „Muzyka w klasie 2”
M.A.C. 1991), znaczki pocztowe, wzór koperty do demonstracji, wzory
listów (polecony, ekspresowy, lotniczy), kartoniki za aktywność w czasie
zajęć i udział w konkursie.

PRZEBIEG  ZAJĘĆ:

1. Czynności organizacyjno – porządkowe – przygotowanie się uczniów
do zajęć.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć.

a) Nawiązanie do odbytej wycieczki na pocztę – konkurs wiedzy
o poczcie.

Konkurs odbywa się w parach. Uczniowie losują numery pytań.
Nauczyciel czyta pytanie, uczniowie naradzają się w parach i jedna osoba
udziela głośno odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź otrzymują nagrodę
– kartonik, na którym jest znak Poczty Polskiej.

Oto pytania:
1. W jakim to domku przed podróżą musi się spotkać listów dużo?
2. Jaki kolor ma skrzynka pocztowa?
3. Chodzi z dużą torbą i z tego jest znany, że roznosi przekazy, listy,

telegramy.
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4. Jak inaczej nazywamy listonosza?
5. Jak wygląda mundur listonosza?
6. Nie gryzie, choć ząbków ma wiele, nie bodzie – choć również ma rogi.

Przyłożę mu stempelek i list – już gotów do drogi.
7. Papierowa torebka, na niej znaczek. Rozerwę ją prędko, list w środku

zobaczę.
8. Biała koperta jest mym ubraniem. Trzeba mnie tylko do skrzynki

zanieść i stąd wyruszę w daleki świat. Jak się nazywam? Czy ktoś już
zgadł?

9. Piszesz go na wierzchu koperty?
10.  W którym miejscu naklejamy znaczek na kopercie lub na karcie

pocztowej?
11.  Wymień co najmniej dwie czynności, które można załatwić na poczcie.
12.  Wymień trzy rodzaje przesyłek pocztowych.
13.  Jaki jest znak poczty polskiej?

b) Ustalenie tematu dnia (praca zbiorowa na tablicy) – ćwiczenia
w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie
100.

Nauczyciel odsłania konturową mapę Polski. Obok znajdują się koperty
z działaniami.

- Z jakich miast Polski wysłano te listy?

    60 + 40

    47 + 2

    89 - 6

    58 + 2    35 - 5

    77 - 5

    80 - 30

    90 + 4
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Przypomnienie pojęć suma i różnica.

Uczniowie obliczają działania i przyczepiają koperty obok miasta
z właściwym wynikiem.
Wskazane dziecko podchodzi i odwraca koperty na drugą stronę
w kolejności od najmniejszego do największego wyniku. Klasa odczytuje
hasło.

Oto hasło: Poznajemy drogę listu.

3. Ciche czytanie wiersza H. Szayerowej pt.: „List” ukierunkowane
pytaniami.

- Do kogo ma trafić list?
- Jakie informacje należy podać adresując list?

List

List trafić ma do adresata,
choćby on mieszkał
na końcu świata ...

Gdzieś na biegunie,
albo na wyspie,
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bo poczta listy dostarcza wszystkie.
Lecz nie adresuj
pisząc do cioci:

Kochana ciocia
poczta Okocim,
bo listonoszom trzeba dopomóc.
Podaj ulicę i numer domu,
imię, nazwisko
kochanej cioci,

By pan listonosz
no, pomyśl sama,
nad twoim listem głowy nie łamał.

H. Szayerowa

4. Wyjaśnienie pojęć adresat i nadawca (praca zbiorowa).

a) Odwołanie się do treści wiersza i odczytanie odpowiedniego
fragmentu.

b) Dopasowanie podpisów do ilustracji, próby samodzielnego
wyjaśnienia pojęć.
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5. Ustalenie niezbędnych informacji zawartych w adresie (praca
zbiorowa).

a) Odwołanie się do treści wiersza i odczytanie odpowiedniego
fragmentu.

b) Porządkowanie rozsypanki na tablicy.

                                            lub

           Zwrócenie uwagi na zapis adresu osób mieszkających na wsi.

6. Omówienie skrótów adresowych – praca z podręcznikiem
M. Bober – Pełzowskiej „Chodźmy razem” str. 129, 132.

a) Wyjaśnienie pojęcia: skrót.

b) Odczytanie skrótów adresowych z podręcznika, wyjaśnienie
pisowni.

c) Odczytanie adresów z zastosowaniem skrótów – podręcznik
str. 132, nazwa instytucji w adresie.

           imię i nazwisko

          nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania

      nazwa miejscowości, numer domu

           oznaczenie kodowe, poczta
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7. Praca indywidualna – zróżnicowana.

Uczniowie układają z rozsypanki wyrazowej własny adres (nadawcy) i adres
osoby, do której wyślą kartę świąteczną. Po sprawdzeniu wklejają do
zeszytów.

               ADRESAT                                    NADAWCA

8. Zabawa ruchowa z piosenką „Chodzi listonosz”.

     Dwóch uczniów przebranych za listonosza chodzi po klasie. Pozostałe dzieci
     śpiewają i ilustrują ruchem słowa piosenki.

Chodzi listonosz

Melodia: Franciszka Leszczyńska
Słowa: Barbara Lewandowska

Chodzi listonosz tu i tam,
puka do mieszkań stu.
Ja listonosza dobrze znam,
,,dzień dobry” mówię mu.

Dzień dobry, dzień dobry, witam pana.
Czy niesie pan w torbie listy dla nas?
Torba jest wypchana aż do dna
i dla nas, i dla nas list pan ma!

          Radosław Benacki

         ul. Maczewskiego 9

            19-120 Leźnica

            Piotrek Kowalski

      ul. Krasickiego 9 m. 18

              99-300 Kutno
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Wysłał marynarz listy dwa,
listy zza siedmiu mórz!
Już je listonosz w torbie ma,
Dzieciom odnosi już!

Dzień dobry...

9. Gromadzenie słownictwa wokół  tematu droga listu.

a) Praca zróżnicowana w parach.

Uczniowie otrzymują tego typu kartę.

KARTA PRACY NR 1

Imiona: .................................... Nazwiska: .....................................
               ...................................                     ....................................

Odszukaj kopertę z właściwym działaniem. W tabelce obok
wyniku wpisz odpowiednią literę. Jeśli prawidłowo wykonasz
zadanie otrzymasz hasło.

 WYNIK  LITERA

      40

      37

      66

      50

     T
70 - 20

      I
32 + 5

     L
20 + 20

     S
69 - 3
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Pozostałe pary po wykonaniu działań odczytują z kart następujące hasła:

znaczek,
skrzynka,
listonosz,
adresujemy,
wrzucamy,
sortuje się,
polecony,
ekspresowy,
lotniczy,
zwykły.

Nauczyciel przywiesza powyższe wyrazy na tablicy, a uczniowie
wyszukują wśród nich własnego rozwiązania.

b) Porządkowanie zgromadzonych wyrazów według części mowy
(praca zbiorowa na tablicy).

Każda para umieszcza swój wyraz w odpowiedniej kolumnie.

Rzeczowniki

Kto? Co?

Czasowniki

Co robi? Co się z
nim dzieje?

Przymiotniki

Jaki? Jaka? Jakie?

list
znaczek
skrzynka
listonosz

adresujemy
wrzucamy
sortuje się

polecony
ekspresowy

lotniczy
zwykły

Analiza ortograficzna wyrazów o trudnej pisowni: skrzynka,
wrzucamy, sortuje się.



11

10. Omówienie drogi listu od nadawcy do adresata (praca
zbiorowa).

a) Porządkowanie ilustracji na tablicy w oparciu o własne
doświadczenia i wycieczkę do urzędu pocztowego.

Ilustracje przedstawiają:

1. Wrzucanie listu do skrzynki.
2. Sortowanie listów w urzędzie pocztowym.
3. Przewożenie listów:

•  koleją w wagonie pocztowym,
•  samochodem,
•  samolotem.

4. Doręczanie listu przez listonosza.

Zwrócenie uwagi na przewożenie listów różnymi środkami lokomocji
i pracę wielu ludzi.

b) Głośne odczytanie wyrażeń z podręcznika – str. 130.

c) Ustne opowiadanie pt.: „Droga listu” z wykorzystaniem
słownictwa oraz ilustracji (przestrzeganie kolejności zdarzeń
i spójności wypowiedzi).

11. Zabawa ruchowa - „Listy podróżują różnymi środkami
lokomocji”.

Dzieci naśladują ruchem pociąg, samolot, samochód.

12. Wykonanie koperty według podanego wzoru – praca
indywidualna.

a) Cel działania – wysłanie życzeń świątecznych do bliskiej
osoby.
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b) Przygotowanie materiałów i narzędzi.

c) Zapoznanie z planem pracy.

d) Wykonanie koperty pod kierunkiem nauczyciela.
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13. Samodzielne adresowanie koperty zgodnie z wzorem
z zeszytów przedmiotowych.

14. Obliczenia pieniężne związane z zakupem znaczków.

(Dzieci mają we własnoręcznie zrobionych portmonetkach papierowe
monety i kupują u nauczyciela znaczki po 70 gr na list zwykły, które
przyklejają na koperty).

15. Podsumowanie zajęć.

- Czego nauczyliśmy się na dzisiejszych zajęciach?
- O czym opowiadaliśmy?
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16. Sprawdzenie zdobytych wiadomości – karta pracy nr 2,
strona 1.
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17. Ocena aktywności uczniów w czasie zajęć – wręczenie
kartoników.

18. Zapowiedź tematu na następny dzień – wykonanie karty
świątecznej i redagowanie życzeń.

19. Zadanie pracy domowej – wykonać drugą stronę karty pracy
nr 2.


