
SCENARIUSZ  ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY II

OŚRODEK TEMATYCZNY:   ZIMA W PEŁNI

TEMAT DNIA:     W KRAINIE LODU. Rozmowa o bohaterach lektury pt
„Zaczarowana zagroda”. Porządkowanie kolejności wydarzeń. Wykonanie
pingwina z kartonu. Łączenie elementów przez sklejanie. Pojęcie czworokąta.

CELE DYDAKTYCZNE OGÓLNE:
- zachęcanie uczniów do kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat,
- bogacenie słownictwa czynnego i biernego o nowe wyrazy i związki
frazeologiczne,
- poprawne budowanie zdań ( samodzielne, z rozsypanki wyrazowej lub z
wykorzystaniem tekstu z lukami ),
- dostrzeganie logicznej kolejności między zdaniami,
- utrwalenie nazw figur geometrycznych (w szczególności czworokątów ),
- zapoznanie uczniów ze sposobem wykonania sylwety pingwina,
- rozwijanie spostrzegawczości i uwagi,
- kształcenie wrażliwości, estetyki i wyobraźni uczniów.

CELE OPERACYJNE:
   Uczeń powinien:
- układać kilkuzdaniową wypowiedź na określony temat,
- znać podstawowe informacje o pingwinach oraz pracy polarników,
- czytać cicho ze zrozumieniem,
- ułożyć poprawne w treści i budowie zdania ( poziom I ),
- prawidłowo uzupełnić tekst z lukami ( poziom II ),
- poprawnie ułożyć rozsypankę wyrazową ( poziom III ),
- uporządkować zdania w logicznej kolejności,
- rozpoznać w otoczeniu i na rysunkach poznane figury geometryczne,
- umieć korzystać z szablonu,
- umiejętnie posługiwać się wybranymi przyborami i narzędziami,
- oszczędnie gospodarować materiałami,
- doprowadzić pracę do końca.

CELE WYCHOWAWCZE:
- uwrażliwienie dzieci na piękno krajobrazu innej części świata oraz żyjące tam
zwierzęta,
- rozwijanie postawy współdziałania w zespole, koleżeńskości i
zdyscyplinowania,
- zachęcanie do doprowadzania pracy do końca,
- wyrabianie szacunku do własnych i cudzych wytworów.



METODY PRACY:

- czynna
- słowna
- oglądowa

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa zróżnicowana, indywidualna jednolita.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: figury geometryczne ( czworokąty z ukrytym
tematem dnia ), koperty z napisami ( metryczka książki ), rozsypanka wyrazowa
( poziom III ), tekst z lukami ( poziom II ), wyrazy pomocnicze ( poziom I ),
zestaw obrazków i podpisów do kolejności wydarzeń dla każdego ucznia,
szablony pingwinów, karty ewaluacyjne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH:

1. Krąg- na dywanie rozłożone przez nauczyciela figury geometryczne.
Uczniowie wyszukują tylko czworokąty ( uzasadniają swój wybór ), po
ich odwróceniu rozszyfrowują temat dnia:

 2. Nawiązanie do lektury. Wspólne ustalenie metryczki książki –
wyszukanie w klasie „ ukrytych” kopert zawierających elementy metryczki
książki, głośne odczytanie autora, tytułu, ilustratora i wydawnictwa.
Przypięcie napisów na tablicy.

3. Zapisanie do zeszytów tematu dnia oraz metryczki ze zwróceniem uwagi
na pisownię imion, nazwisk i tytułów wielką literą.
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4. Ustalenie miejsca wydarzeń – wskazanie na globusie Antarktydy.
 - prezentowanie przez wybranych uczniów informacji o Antarktydzie
przygotowanych z różnych źródeł ( tj. książki przyrodnicze, Swiat Wiedzy,
encyklopedia ),
-    oglądanie zdjęć i rysunków pokazujących Antarktydę oraz jej
mieszkańców (z wyżej wymienionych książek i czasopism ).

5. Podróż na Antarktydę – zabawa muzyczno-ruchowa „Samolot”.

6. Praca w grupach ( wielopoziomowa ) – uczniowie dzielą się na grupy
według kolorów znaczków, które losowali przy wejściu do klasy:

I poziom – Czym zajmowali się naukowcy na Antarktydzie ? Korzystając z
podanego słownictwa ułóżcie odpowiedź.

II poziom – Uzupełnijcie w tekście imiona bohaterów lektury.

III poziom – Gdzie toczy się akcja książki ? Odpowiedź ułóżcie z rozsypanki
wyrazowej.

obserwowali, obrączki, pingwinom, zwyczaje,
zakładali, pingwiny

Bohaterami lektury pt „Zaczarostawana zagroda”
są badacze polarnicy: profesor, .................,
................,
................... . Obserwują oni życie ........................
i ich zwyczaje. Jeden z nich otrzymał imię
...................... .

toczy się \ Akcja \ na stacji \ książki \ profesora \ imienia \
naukowej \ Dobrowolskiego \ na Antarktydzie \



7. Prezentacja przez liderów grup ( każdy lider otrzymał inny kształt
znaczka ) wyników pracy począwszy od poziomu III. Przypięcie na
tablicy pracy wykonanej przez poziom III i II, a następnie zapisanie na
tablicy zdań ułożonych przez poziom I.

8. Przepisanie do zeszytów ( ze zwróceniem uwagi na staranność pisma )
notatki o lekturze powstałej z wyników pracy grup.

9. Przerwa śródlekcyjna – zabawa ruchowa ze śpiewem „Pingwin”.

10.  Porządkowanie kolejności wydarzeń zgodnie z przebiegiem akcji w
lekturze: ( praca indywidualna )

     - wycinanie obrazków oraz podpisów,
- układanie wyciętych elementów w prawidłowej kolejności,
- sprawdzanie poprawności wykonanej pracy z tablicą,
- wklejanie obrazków z podpisami do zeszytu, kolorowanie.

11. Wykonanie pingwina z kartonu:
- przygotowanie stanowisk pracy, materiałów, przyborów i narzędzi,
- przypomnienie sposobu korzystania z szablonu, odrysowywanie sylwety
pingwina ( przypomnienie o oszczędności materiałów ),
- wycinanie elementów, ozdabianie ich według inwencji uczniów,
- łączenie wyciętych części,
- porządkowanie stanowisk pracy,
krótka ocena słowna prac, wystawka.

12.  Pojęcie czworokąta:
-  wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów o kształcie czworokąta (
przypomnienie właściwości czworokątów ),
- zamalowywanie figur, które są czworokątami,
- sprawdzanie równoległości w narysowanych czworokątach ( za pomocą
linijki ),
- przygotowanie modelu kąta prostego ( z kartki papieru ),
- wyszukiwanie kątów prostych w narysowanych czworokątach i
zamalowywanie ich,
- budowanie czworokątów z określonej liczby ( jednakowej długości )
patyczków, kolorowanie figur według ilości wykorzystanych patyczków,
- wyszukiwanie boków prostopadłych w różnych figurach geometrycznych
( sprawdzenie za pomocą modelu kąta prostego ),
- wycięcie figur geometrycznych z karty pracy ( „Wesoła szkoła”-
matematyczna karta pracy nr 41 ),



- wklejenie do zeszytu czworokątów poprzedzone wspólnym ustaleniem i
zapisaniem tematu zajęć.
13. Ewaluacja – podsumowanie zajęć zintegrowanych przy użyciu kart
ewaluacyjnych  „Czy możesz zostać polarnikiem ?”

KARTA  EWALUACYJNA

CZY  MOŻESZ ZOSTAĆ POLARNIKIEM ?

1. Przeczytaj uważnie poniższe informacje o pingwinach.
    Zastanów się czy wszystkie są prawdziwe.

2. Zamaluj na niebiesko kółka z numerami informacji, które uznałeś za
prawdziwe.

Jeżeli otrzymałeś od 6 do 5 punktów – Brawo!
    JESTEŚ DOSKONAŁYM POLARNIKIEM!
Jeżeli otrzymałeś od 4 do 3 punktów
     MASZ ZADATKI NA DOBREGO POLARNIKA!
Jeżeli otrzymałeś mniej niż 3 punkty
     CZEKA CIĘ JESZCZE SPORO PRACY!

1. Słabo pływają.

3. Nie powracają do swoich gniazd.

2. Doskonale pływają.

4. Zawsze wracają do swoich gniazd.

8. Nie odbywają żadnych wędrówek.

5. Żyją w Afryce.

7. Uciekają przed srogą zimą  w cieplejsze strony.

6. Żyją na Antarktydzie.

9. Są rybami i umieją fruwać. 10. Są ptakami, ale nie umieją fruwać.

11. Są mało inteligentne. 12. Są bardzo mądre.
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