
Scenariusz zajęć integracyjnych.

Dzień aktywności – 5        klasa IIb

Cele ogólne:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

2. Kształcenie umiejętności recytowania wierszy.

3. Wzbogacenie słownictwa o nazwy przyrodnicze.

4. Doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem.

5. Nabywanie umiejętności obserwacji i zapisywania spostrzeżeń.

6. Rozpoznawanie i naśladowanie głosów ptaków.

Cele szczegółowe:

Uczeń będzie:

- czytał wiersz J. Tuwima „Ptasie plotki”;

- wypowiadał się na temat poznanego utworu;

- pisał wyrazy z „ó” wymiennym;

- rozpoznawał poznane części mowy;

- poznawał ptaki domowe grzebiące i pływające, hodowane w Polsce;

- poznawał budowę ciała ptaków;

- wykonywał kukiełki do inscenizacji wiersza „Ptasie plotki”;

- samodzielnie formułował odpowiedź na postawione pytanie problemowe;

- naśladował głosy ptaków domowych;



Metody:

- słowna – praca z tekstem literackim i informacyjnym, rozmowa;

- oglądowa – obserwacja zdjęć i ilustracji;

- ćwiczeń praktycznych – wykonywanie kukiełek, inscenizacja wiersza,

zabawy przy muzyce

Formy organizacyjne:

- zbiorowa

- indywidualna

- grupowa

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, plansze z ilustracjami ptaków domowych, karty pracy, magnetofon,

kaseta, materiały potrzebne do wykonania kukiełek i dekoracji.

Zapis w dzienniku:

Formułowanie odpowiedzi na pytania, na podstawie wiersza J. Tuwima:

„Ptasie plotki”. Pisanie wyrazów z „ó”.

Poznanie ptaków domowych, hodowanych w Polsce.

Przygotowanie kukiełek do inscenizacji wiersza J. Tuwima „Ptasie plotki:.

Inscenizacja wiersza w grupach.
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