
PLAN METODYCZNY DNIA

                                                              Klasa Ic

Krąg tematyczny:        Tradycje Świąt Bożego Narodzenia

Temat dnia:                 Świąteczne przygotowania

Formy pracy:              zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:   karty pracy, ilustracje drzew, liczmany, kaseta

          z nagraniem piosenki, podręcznik, ćwiczenia

Zadania edukacyjne:
•  Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.

•  Zapoznanie z niektórymi rodzajami drzew iglastych.

•  Kształtowanie umiejętności redagowania zdań.

•  Doskonalenie umiejętności dodawania

    i odejmowania z zakresie 10.

•  Rozwijanie inwencji twórczej poprzez wykonanie

i udekorowanie ozdoby świątecznej – choinki.

Cele operacyjne:
•  Uczeń odpowie na postawione pytania

 i uzasadni swoją wypowiedź.

•  Pozna drzewa iglaste.

•  Zredaguje i zapisze zdania o choince.

•  Obliczy działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

•  Rozwiąże zadanie tekstowe.

•  Wykona ozdobę świąteczną.



Czynności uczniówRodzaj aktywności

Docelowe Zadania dydaktyczne

Czynności nauczyciela Pomoce
dydaktyczne

1 2 3 4 5
Polonistyczna

Środowiskowa

Matematyczna

Polonistyczna

Rozwiązanie zagadki

Rozmowa na temat:
•  Gdzie rosną choinki?
•  Jakie drzewa nazywamy

choinkami?
•  Czym charakteryzuje się

choinka?

Porządkowanie liczb

Wprowadzenie uczniów
 w świąteczny nastrój

Rozmowa na temat
przygotowań  do Świąt Bożego
Narodzenia

Rozwiązują zagadkę i odczytują
hasło, które jest tematem zajęć.
Zapisują na tablicy „choinka”.

Odpowiadają na pytania
uzasadniając swoją wypowiedź.

Porządkują liczmany podpisane
liczbami od1 do 10, które
tworzą hasło.

Słuchają czytanego przez
nauczyciela wiersza
M. Buczkówny pt. „Choinka”

Odpowiadają na pytania
nauczyciela:
•  Czy lubicie mieć choinkę
      w domu?
•  Jak wygląda świąteczna

choinka?
•  Jakie choinki pojawiają się

w domach?

Przypina na tablicy zagadkę
literową, poleca ją
rozwiązać.

Ukierunkowuje pytaniami
wypowiedzi uczniów.
Zapoznaje uczniów z
rymowanką:
Ani latem, ani wiosną
nie zabraknie igieł sosnom.
Także zimą i jesienią
igły sosen się zielenią.

Poleca wykonanie zadania
 i dopisuje dalszą część
hasła
„ Świąteczna choinka”

Czyta wiersz

Zadaje pytania i zwraca
uwagę na różne rodzaje
świątecznych choinek.

Kartoniki
z literami

Plansze
z różnymi
drzewami
iglastymi, tekst
rymowanki

Choinki
 z kartonu
oznaczone
liczbami

Tekst wiersza



Polonistyczna

Matematyczna

Muzyczno – ruchowa

Matematyczna

Techniczna

Głośne czytanie tekstu „Jest
choinka”

Redagowanie i zapisywanie
zdań o choince.

Ćwiczenia w liczeniu w zakresie
10.

Zabawa ruchowa przy piosence
pt. „ Choinka”.

Rozwiązywanie zadania
tekstowego.

Wykonanie choinki z wycinanki.

Wystawka choinek.

Podsumowanie dnia

Wypowiadają się na temat
wysłuchanego tekstu.
Popierają wypowiedź
fragmentami tekstu.

Wspólnie układają i zapisują
zdania.

Obliczają sumy i różnice liczb.

Śpiewają i ruchem inscenizują
piosenkę.

Wyodrębniają dane i pytanie,
rozwiązują zadanie.

Wycinają szablon z wycinanki,
ozdabiają elementami z
kolorowego papieru.

Ustawiają swoje prace na
regale.
Odpowiadają na pytanie
nauczyciela Czego nauczyły się
na dzisiejszych zajęciach?

Ukierunkowuje pytaniami
wypowiedzi uczniów.

Pomaga w redagowaniu
zdań i zapisuje je na tablicy.

Przedstawia działania za
pomocą instrumentów
perkusyjnych.
Poleca obliczenie działań.

Demonstruje zabawę.

Podaje treść zadania.
Ukierunkowuje uczniów.

Poleca wykonanie,
nadzoruje pracę i
przypomina o estetyce
wykonania.
Organizuje wystawkę prac
dzieci.
Rozmawia z dziećmi.

Podręcznik

Instrumenty
perkusyjne,
karty pracy.

Kaseta z
nagraniem
piosenki.

Gotowe
szablony z
wycinanki.




