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Lidia Jaśkiewicz

Scenariusz lekcji na temat: ,,Zakupy na Święta Bożego Narodzenia”

Skład zespołu: W zajęciach biorą udział uczniowie ze świetlicy socjoterapeutycznej z klas IV

– VI. Uczniowie ci to przede wszystkim dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci z

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Czas trwania zajęć: cztery godziny

Okres realizacji: początek grudnia

Metody: metoda ośrodków pracy

Forma pracy: nauczanie całościowe

Środki dydaktyczne: produkty spożywcze, kalkulator

Cele:

Poznawcze:

− Poznawanie artykułów spożywczych

− Podanie podstawowych informacji o zastosowaniu danych artykułów

− Posługiwanie się pieniędzmi

− Umiejętność korzystania z kalkulatora

− Utrwalenie pamięciowego dodawania i odejmowania liczb

− Umiejętność zastosowania algorytmu pisemnego dodawania i odejmowania

− Umiejętność zastosowania algorytmu pisemnego mnożenia i dzielenia ( uczniowie z

normą intelektualną)

Kształcące:

− Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

− Kształtowanie spostrzegawczości i uwagi

− Wzbogacenie słownictwa

− Planowanie zakupów za określoną kwotę pieniędzy

Wychowawcze:

− Przybliżenie tradycji

− Używanie form grzecznościowych

− Przygotowanie do współżycia w społeczeństwie

− Współdziałanie z innymi w grupie
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− Umiejętność zbierania, szacowania i analizy danych ( uczniowie z normą

intelektualną)

Tok pracy

I Zaj ęcia wstępne

1. Powitanie.

2. Pogadanka na temat Świąt Bożego Narodzenia. Potrzeba robienia zakupów, czynności

i szczególny klimat im towarzyszący.

3. Przypomnienie rodzajów banknotów i monet.

II Obserwacja połączona ze zbieraniem danych

1. Wycieczka do supermarketu.

2. Obserwacja pracy ekspedientek i kupujących.

3. Oglądanie produktów, zwrócenie uwagi na cenę, datę ważności i przydatność.

4. Notowanie wybranych cen dla produktów spożywczych.

III Abstrakcyjne my ślenie – przeróbka umysłowo zebranego materiału i kojarzenie go z

poprzednio opanowanym. Opracowanie materiałów

1. Podział uczniów na dwie grupy:

a) pierwsza grupa wykonuje banknoty i monety z papieru,

b) druga grupa wykonuje ceny i przykleja je na wcześniej

zgromadzonych produktach spożywczych.

2.  Przygotowanie stoiska sklepowego.

IV Zastosowanie nowo poznanych wiadomości i umiejętności w praktyce- ekspresja

Zabawa w sklep. Wybrani uczniowie sprzedają produkty a pozostali- kupują. Role po

pewnym czasie się zmieniają. Uczniowie słabiej liczący korzystają z pomocy kalkulatora.

Przed niektórymi uczniami zastaje postawione zadanie: „Na kolację wigilijn ą masz

przeznaczone 50 zł. Co możesz kupić za tę kwotę, aby ta kolacja składała się z tradycyjnych

potraw?”.

V Zaj ęcia końcowe

Wspólne śpiewanie kolęd. Ocena słowna – pochwała. Ustalenie tematyki na następne zajęcia.


