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SCENARIUSZ ZINTEGROWANYCH ZAJĘĆ
W KLASIE II

Temat bloku tematycznego: Święta Wielkanocne.

Temat ośrodka dziennego: Przygotowujemy dekorację wielkanocnego stołu.

Temat: Tradycje i symbole związane z Wielkanocą. Uzupełnianie zdań odpowiednim rzeczownikiem
i określającym go przymiotnikiem, określanie rodzaju. Ciche czytanie ze zrozumieniem
wiersza Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”. Rozmowa na temat treści wiersza oraz ilustracji.
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100, rozwiązywanie zadań tekstowych. Wykonanie kurczątka
z wełny na dekorację stołu wielkanocnego. Wspólne dekorowanie stołu. Składanie życzeń
świątecznych.

Integracja treści: Edukacja polonistyczna, matematyczna, techniczna, elementy edukacji muzyczno-
ruchowej.

Kategoria A

Uczeń zna:

- pojęcia związane z symboliką Świąt Wielkanocnych;

- umie pamięciowo mnożyć i dzielić liczby w zakresie 100;

- zna pojęcia matematyczne: iloraz, iloczyn;

- zna zasady pisowni wielkiej litery w nazwach świąt.

Kategoria B

Uczeń rozumie:

- czytany cicho tekst;

- związek przymiotnika z rzeczownikiem;

- wieloznaczność wyrazu;

- strukturę zadania tekstowego;

- różnicę między pisanką a kraszanką.

Kategoria C

Uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych:

- potrafi posługiwać się kalendarzem;

- potrafi określić rodzaj rzeczownika z przymiotnikiem;

- potrafi wypowiadać się w kilkuzdaniowej formie;

- potrafi stosować pojęcia matematyczne;

- potrafi wykonać pracę techniczną na określony temat;



- kultywować tradycje i zwyczaje świąteczne.

Kategoria D

Uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach nowych:

- układać rymy do podanego wiersza z lukami;

- określić nastrój utworu;

- nadać tytuł ilustracji;

- ułożyć pytania do treści zadania i je rozwiązać;

- potrafi współdziałać w zespole, wspólnie dekorować stół wielkanocny.

Metody:

- podające,

- poszukujące,

- ekspresyjne,

- działań praktycznych.

Formy pracy:

- indywidualna,

- indywidualna zróżnicowana,

- zespołowa,

- grupowa.

Środki dydaktyczne:

podręcznik - Kształcenie zintegrowane „Wesoła szkoła” cz. 3, karty pracy, elementy do dekoracji stołu

wielkanocnego, ilustracja stołu wielkanocnego, kalendarz, elementy do wykonania kurczątka

wielkanocnego.

Przebieg zajęć

Sposób realizacji Integracja treści
I Edukacja polonistyczna

1. Zabawa integracyjna - przywitanie gości.

2. Stworzenie sytuacji problemowej - prezentacja listu i paczki.

- Listonosz przyniósł do naszej szkoły list i paczkę.

- Do kogo adresowany jest list?

- Kto jest nadawcą?

- Otwórz list, może dowiemy się wtedy, kto do nas napisał i przysłał

paczkę?

3. Odczytanie I części listu przez nauczyciela.

4. Uzupełnianie zdań wykorzystując umiejętność korzystania z

Treści muzyczne

Treści polonistyczne



kalendarza:

- wykonanie karty pracy z edukacji polonistycznej, ćwiczenie 1,

str. 42.

- sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia.

5. Odczytanie II części listu.

6. Rozszyfrowanie hasła związanego ze Świętami Wielkanocnymi.

a) sprawdzenie rachunku pamięciowego,

b) odczytanie hasła - wielkanocny stół:

- Jakie części mowy występują w haśle?

- Jaki to rodzaj?

7. Odczytanie przez nauczyciela III części listu.

8. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza Ewy Skarżyńskiej

„Wielkanocny stół”.

a) sprawdzenie rozumienia treści wiersza:

- Co może znaleźć się na wielkanocnym stole?

- Jak pachną palmy?- wyszukanie fragmentu wiersza.

- O jakiej porze roku jest mowa w wierszu? - wyszukanie fragmentu

wiersza.

- Spróbujcie własnymi słowami wyjaśnić, jak rozumiecie przeczytany

fragment wiersza?

9. Głośne, wyraziste czytanie wiersza przez ucznia.

- Przeczytaj pięknie i wyraziście ten wiersz.

10. Wyszukiwanie określeń opisujących nastrój wiersza - karta pracy,

ćwiczenie 2.

- W jaki nastrój wprowadził Was ten wiersz?

11. Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej stół wielkanocny.

- Czy znajdują się na niej elementy, o których nie było mowy

w wierszu?

- Co symbolizuje baranek?

- Co symbolizuje kurczątko?

- Co symbolizuje zajączek?

- Kogo brakuje przy tak pięknie udekorowanym stole?

a) umieszczenie na tablicy sylwety rodziny,

b) wyszukanie w teście fragmentu, który o tym mówi,

c) nadanie tytułu ilustracji,

12. Poznanie różnych znaczeń słowa „mazurek”.

Zabawa integracyjna „Pieczenie ciasta - mazurka”

Treści matematyczne

Treści polonistyczne



Treści muzyczno-ruchowe

II. Edukacja matematyczna

Odczytanie przez nauczyciela IV części listu.

1. Rachunek pamięciowy - mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

- Jak nazywają się wyniki znajdujące się na palmie z lewej strony, a jak na

palmie z prawej strony?

- Połączenie odpowiedniego działania z wynikiem.

- Sprawdzenie poprawności wykonania działania.

2. Rozwiązywanie zadań tekstowych 2 i 4 na karcie pracy.

- Czym różni się pisanka od kraszanki?

3. Układanie pytań do treści zadania tekstowego i rozwiązanie go na

karcie pracy.

Treści matematyczne

III. Edukacja polonistyczna

13. Indywidualne układanie rymów do wiersza z lukami.

- Kogo nazywamy poetą?

- Teraz Wy będziecie poetami, ułóżcie rymy do wiersza z lukami.

Sprawdzenie wykonania polecenia.

Treści polonistyczne

IV. Edukacja techniczna

1. Wykonanie świątecznego kurczątka z wełny na dekorację stołu

wielkanocnego z przygotowanych wcześniej elementów.

2. Ocena prac.

3. Dalsza niespodzianka zajączka.

Odczytanie przez nauczyciela V części listu.

Dekoracja przez uczniów stołu wielkanocnego przy akompaniamencie

muzyki.

Odczytanie VI części listu przy udekorowanym stole - złożenie życzeń

świątecznych

Treści artystyczne

Treści estetyczne

Kochane dzieci.

W niektórych regionach Polski, w okresie Wielkanocy, prezenty przynosi
zajączek. Dzisiaj ja razem z  Panią będziemy oceniali Waszą pracę na
lekcjach. Przygotowałem dla każdego z Was karty pracy. Kto będzie ładnie



pracował dostanie mój portret. Najpierw zobaczę czy potraficie posługiwać się
kalendarzem. Wykonajcie na Waszych kartach pracy
z edukacji polonistycznej ćwiczenie 1 ze strony 42.

II część listu

W Waszych domach trwają przygotowania do Świąt Wielkanocnych.
Rozwiązując zadanie 1 na kartach, które Wam przesyłam, dowiecie się, co jest
ważnym elementem Świąt.

III część listu

W Waszych podręcznikach jest wiersz Ewy Skarżyńskiej zatytułowany
„Wielkanocny stół”. Czytając po cichu treść wiersza zwróćcie uwagę na to, co
może znaleźć się na wielkanocnym stole.

IV część listu

Brawo! Jestem z Was bardzo zadowolony. Teraz kolej na następne
zadania. Rozwiążcie zadanie 3 na kartach pracy z edukacji matematycznej.
Życzę powodzenia.

V część listu

Otwórzcie teraz paczkę, którą Wam przysłałem. Spróbujcie udekorować
stół wielkanocny.

VI część listu

Pracowaliście wspaniale. Dziękuję. Myślę, że teraz czas na życzenia
świąteczne, do których i ja się dołączam wysyłając każdemu z Was życzenia
na jajeczkach. Chciałbym, abyście te życzenia przepisali do zeszytów.

Wasz zajączek wielkanocny


