
                                                                               Klasa I
PLAN METODYCZNY DNIA

Krąg tematyczny:  Chcę być zdrowy dlatego...

Temat dnia:                       Żeby zdrowym być trzeba zęby myć

Formy pracy:            zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:        karty pracy, podręcznik, ilustracje, kolorowe
kartoniki  z modelami wyrazów, rozsypanka sylabowa,
szablon szczoteczki do zębów, liczmany, kaseta z
nagraniem piosenki

Metody: oglądowe – pokaz, obserwacja,
słowne –  rozmowa, praca z tekstem,
problemowa, zabawowa

Zadania edukacyjne:
•  Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
•  Poznanie podstawowych wymagań dotyczących właściwej

pielęgnacji zębów.
•  Ciche czytanie ze zrozumieniem.
•  Doskonalenie umiejętności dodawania
     i odejmowania z zakresie 10.
•  Formułowanie, łączenie i klejenie papieru – szczoteczka

do zębów.

Cele operacyjne:
•  Uczeń odpowie na postawione pytania

 i uzasadni swoją wypowiedź.
•  Użyje poprawnie nowych słów.
•  Dokona analizy i syntezy nowych wyrazów.
•  Pozna podstawowe wymagania dotyczące

właściwej  pielęgnacji zębów.
•  Uzasadni konieczność dbania o higienę jamy ustnej.
•  Obliczy działania na dodawanie i odejmowanie

w zakresie 6.
•  Rozwiąże zadanie tekstowe.
•  Posłuży się sprawnie nożycami.
•  Zadba o estetykę pracy technicznej.

Rodzaje aktywności:
o polonistyczna,  matematyczna, techniczna, zdrowotno-

ruchowa,



Czynności uczniówRodzaj aktywności

Docelowe Zadania dydaktyczne

Czynności nauczyciela Pomoce
dydaktyczne

1 2 3 4 5
Muzyczno-ruchowa

Polonistyczna

Polonistyczna

Techniczna

Zabawa muzyczno ruchowa
przy piosence „Zdrowy
ząbek”

Wypowiedzi dzieci na temat:
Jak dbają o zęby?

Analiza i synteza podanych
wyrazów.

Tworzenie wyrazów z sylab
 i łączenie ich z ilustracjami.

Ciche czytanie tekstu
„Z wizytą u dentysty”

Wykonanie szczoteczki
z kolorowego papieru.

Śpiewają i jednocześnie
odtwarzają ruchem treść
piosenki.
Tworzą improwizacje
ruchowe.

Na podstawie ilustracji oraz
własnych doświadczeń
wypowiadają się na temat
higieny jamy ustnej.

Budują modele  wyrazów:
szczotka, kubek pasta, zęby.
Wyodrębniają samogłoski
i spółgłoski.

Z rozsypanek sylabowych
tworzą wyrazy i podpisują
nimi obrazki.

Odpowiadają na pytania
nauczyciela:
o O kim jest mowa w

tekście?
Ustalają odpowiedź na
pytanie.

Obrysowują i wycinają
szablon. Sklejają elementy

Podaje tekst piosenki,
omawia oraz prezentuje
zabawę.

Ukierunkowuje pytaniami
wypowiedzi uczniów.

Poleca ułożenie modelu
wyrazu.

Poleca wykonanie
zadania na bieżąco
sprawdza i koryguje
błędy.

Ukierunkowuje pytaniami
wypowiedzi uczniów.

Poleca wykonanie
zadania. Przypomina o

Płyta z
nagraniem
piosenki.

Ilustracja

Kolorowe
kartoniki do
budowy
modeli
wyrazów.

Rozsypanka
sylabowa.

Tekst

Szablon
szczoteczki



Matematyczna

Polonistyczna

Ruchowa

Ćwiczenia w liczeniu w
zakresie 10.

Rozwiązywanie zadania
tekstowego.

Zabawa tematyczna U
dentysty, nauka mycia
zębów.

Czaty na czworakach

Podsumowanie dnia

szczoteczki.

Porządkują liczmany
podpisane liczbami od
1 do 6,   które tworzą hasło.

Wyodrębniają dane i pytanie,
rozwiązują zadanie.

Ustalają listę rad za pomocą
burzy mózgów.
Ustalają kolejne czynności
podczas mycia zębów –
demonstrują je korzystając
z własnoręcznie
wykonanych, tekturowych
szczoteczek.

Aktywnie uczestniczy w
zabawie

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

estetyce pracy oraz
pozostawieniu porządku
na stanowisku pracy.

Przedstawia działania za
pomocą instrumentów
perkusyjnych.
Poleca obliczenie
działań.
Podaje treść zadania.
Ukierunkowuje uczniów.

Demonstruje zabawę.

Pod obrazkami
umieszcza proponowane
przez dzieci podpisy.
Czynności praktyczne
pokazuje pielęgniarka
szkolna.

Wyjaśnia zasady
zabawy.

Organizuje wystawkę
prac dzieci.
Rozmawia z dziećmi.

Instrumenty
perkusyjne,
karty pracy.

Podręcznik

Obrazki
wyrazy i
tekturowe
szczoteczki.




