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Scenariusz
zajęć kształcenia zintegrowanego – kl. III

Czas trwania: 45 minut

Prowadząca: Jadwiga Jaroszyńska; SP 46 w ZSP nr 9 – Zabrze

Ośrodek tematyczny: Las nas zauroczył

Edukacja polonistyczna

Temat: „Najpiękniejszy pałac”
Ustne redagowanie sprawozdania z wycieczki do lasu
i porównywanie go z tekstem w podręczniku.
Przepisywanie ze zmianą osoby składającej sprawozdanie.

Cele szczegółowe: Kształcenie umiejętności redagowania sprawozdania

Cele edukacyjne: Uczeń
- potrafi współdziałać w grupie,
- zna cechy charakterystyczne sprawozdania,
- dobiera słownictwo do tego rodzaju wypowiedzi

Metody: oparte na słowie, obserwacji i działaniu, drama

Formy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach

Środki dydaktyczne: kartki z proponowanym planem wypowiedzi w formie sprawozdania,
magnesiki, kartoniki z nazwami roślin i zwierząt, instrukcje.
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Przebieg zajęć

Zabawa integrująca zespół klasowy: Zamiana miejsc (obok jednego dziecka jest wolne

krzesełko na które uczeń zaprasza osobę z klasy, wymieniając, po której stronie jego ręki jest

wolne miejsce.

Etapy lekcji Przebieg lekcji
Umiejętności

kluczowe
Uwagi

Zaangażowanie
5 min

Wprowadzenie do zajęć.
Rozwiązanie plątaninki sylabowej

         Las             za                ro

                  nas               u              czył

Zasygnalizowanie tematu
Będziemy pisać sprawozdania z wczorajszej
wycieczki do lasu.
Podział klasy na grupy

Umiejętność
komunikowania się
nauczyciel-uczeń

Nauczyciel wprowadza
do tematu przez
rozwiązanie plątaninki
sylaby

Podaje temat

Badanie i
przekształcanie
25 min

Uczniowie otrzymują instrukcje nr 1 i 2; organizują
się wewnątrzzespołowo.
Czytają i analizują instrukcje, wykonują polecenia.
Grupy pracują równym frontem
(załącznik nr 1 i 2)

Umiejętność organizowania
się i planowania pracy.
Umiejętność współpracy w
grupie, komunikowanie się
uczeń-uczeń, dochodzenia
do wspólnych wniosków,
rozwiązywania problemów

Nauczyciel rozdaje
instrukcje i pomoce
potrzebne do wykonania
zadania. Obserwuje
przebieg pracy w
grupach

Prezentacja
10 min

Jeden uczeń z grupy (sprawozdawca) odczytuje
sprawozdanie z wycieczki do lasu i umieszcza na
tablicy rysunek. Wybrany przedstawiciel grupy
przedstawia mimicznie lub gest głosem roślinę lub
zwierzę napotkane w czasie wycieczki.

Umiejętność prezentowania
swojej pracy

Nauczyciel słucha i
ocenia poprawność
odpowiedzi

Uczeń zaznacza na skali od 1 – 5 jak podobała mu
się lekcja

Ocena sposobu prowadzenia
zajęć

Refleksje
5min

Wybór najładniejszego sprawozdania i rysunku do
kroniki klasowej

Umiejętność dokonania
wyboru
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Załącznik nr 1

INSTRUKCJA DLA GRUP

♦  Podzielcie role (lider, sprawozdawca, sekretarz)

♦  Pracujcie tak, aby każdy uczestniczył w rozwiązywaniu zadań

♦  Dobrze zaplanujcie pracę

♦  Dokładnie czytajcie polecenia

♦  Notujcie

♦  Zachowajcie porządek podczas pracy

LIDER kieruje pracą grupy, organizuje ją. Dba o to, aby wszyscy mogli się

wypowiedzieć. Stara się by wszyscy pracowali.

SEKRETARZ notuje, uzupełnia karty pracy. Pilnuje by nie umknęły ciekawe pomysły

zgłaszane w czasie pracy

SPRAWOZDAWCA po uzgodnieniu z grupą przedstawia efekty jej pracy
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Załącznik nr 2

Karta pracy

1. Na podstawie obserwacji poczynionych na wycieczce do lasu napiszcie
sprawozdanie wg proponowanego planu:
- czas i cel wycieczki,
- kolory wiosennego lasu,
- rośliny, które zobaczyliście,
- zaobserwowane zwierzęta,
- odgłosy lasu,
- wrażenia.
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2. Na dołączonej kartce narysujcie co was zainteresowało

3. Wybierz jeden z kartoników z nazwą roślin i zwierząt. Przedstaw
mimicznie lub głosem tę roślinę lub zwierzę. Odgadują pozostałe grupy.
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Załącznik nr 3

Zaznacz na skali od 1 – 5 jak podobała ci się lekcja

1 2 3 4 5


