
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE I

Na zajęcia zaproszone zostały dzieci z kl. 0 wraz z wychowawcą. Czynnie brały udział w
lekcji.

Ośrodek tematyczny: Wakacyjne rady.

Temat dnia: Ocena zachowania Kubusia na podstawie tekstu Urszuli Skrok pt. ,,Nad starym
stawem”. Redagowanie rad, ostrzeżeń i pouczeń dotyczących bezpiecznego spędzania
wakacji.

Cele operacyjne:
- uczeń umie reagować na umówiony sygnał,
- potrafi uważnie słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela,
- wypowiada się na temat tekstu,
- zauważa skutki nierozsądnego zachowania się, zastanawia się nad ich przyczynami

oraz określa własne stanowisko,
- potrafi wypowiadać się na temat ilustracji,
- umie dobierać podpisy do obrazków,
- poznaje zagrożenia czyhające na dzieci podczas wakacyjnych zabaw,
- rozpoznaje znaki nakazu i zakazu,
- potrafi umieścić pod odpowiednimi znakami rady i przestrogi dotyczące wakacji,
- rozpoznaje i nazywa zdania rozkazujące,
- umie przedstawić środkami plastycznymi  informacje dotyczące bezpieczeństwa w

czasie wakacji,
- potrafi pracować w grupie.

Metody: słowne, oglądowe, czynne.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: tekst U. Skrok ,,Nad starym stawem”, ilustracje przedstawiające las,
góry, rzekę, łąkę, ogród, wyrazy z podpisami do ilustracji, znaki drogowe zakazu- z napisem
NIE, nakazu- TAK, tabliczki z przestrogami i radami na wakacje, krążki, płyta z melodią
,,Jedzie pociąg z daleka”, kartki z bloku, kredki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu.

Dzieci siadają w kręgu, w środku którego znajduje się plecak. Zadanie uczniów polega na
wyobrażeniu sobie, co pakują do tego plecaka, wyjeżdżając na wakacje. Po chwili każdy
wymienia jedną najpotrzebniejszą, jego zdaniem rzecz, która może przydać się na wyjeździe.
Po ,,zapakowaniu” plecaka wszyscy tworzą pociąg, który jedzie w rytmie słyszanej melodii.
Gdy nauczyciel wypowie hasło: Stacja Morze! – pociąg zatrzymuje się i np. ,,szumi” jak
morskie fale. Na hasło Odjazd! – pociąg rusza.
Prowadzący wymienia dowolne nazwy stacji, zaś pociąg po zatrzymaniu się wykonuje
czynności, które kojarzą mu się z wymienioną nazwą. Stacja Galopujące Konie – dzieci
naśladują zachowanie koni, mówiąc ,,patataj, patataj”... Stacja Ul – dzieci naśladują
zachowanie pszczół. Stacja Żabia Łąka – naśladują zachowanie żab.



2. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego spędzania wakacji.
Czytanie przez nauczyciela fragmentu opowiadanie U. Skrok pt. ,,Nad starym stawem”
ukierunkowanego pytaniem: ,,Dlaczego ludzie z kijami brodzili w stawie?”

Nad starym stawem
      Kubuś stał nad stawem i rozglądał się. Wtedy dwa cudownie żółte ptaki przysiadły na
drzewie. Nawoływały się pięknym śpiewem. Nim Kubuś zdołał się im przyjrzeć, odfrunęły na
dalsze drzewa. Postanowił biec za nimi.
     Gdy się opamiętał – słońce już zachodziło. Zmęczony wracał do domu. Nagle... Co to?
Jakieś krzyki, lamenty... A nad stawem tyle ludzi. Chciał tam iść, ale nie miał już siły. Usiadł
w trawie, plecy oparł o pień drzewa i zamknął oczy. Wtem poczuł, że ktoś go tarmosi.
Otworzył oczy. Stał przed nim chłopiec, machał rękami i krzyczał:

- Kaczki...zjedzą... ryby!
- Wodę ze stawu wypuszczą. Szukają cię!

 Kubuś nic nie rozumiał, ale wstał i powlókł się na groblę.
- A to co? – ludzi tyle z kijami brodzi w stawie! Tam, to mama!...

Cała  zmoczona... I babcia tam... Boże!
      Nie słyszał krzyku radości, jaki na jego widok podniósł się nad stawem. Ktoś porwał go w
ramiona! Mama, ociekająca wodą, pogłaskała mu twarz.

• Wypowiedzi uczniów dotyczące tekstu.
• Próba oceny czynu Kubusia – odpowiedzi na pytania:

- Jak postąpił Kubuś?
- O czym nie pomyślał?
- Czego nie powinien robić?

• Wskazanie innych niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci podczas wakacji.

3. Pokaz plakatów przedstawiających miejsca, gdzie można spędzać wakacje: las, góry, rzeka,
ogród, łąka.
Dobieranie podpisów do obrazków.
• Rozmowa o zabawach w lesie, nad wodą, w górach, w ogrodzie, na łące.

- O czym powinniśmy pamiętać w czasie zabaw?
- Czego nie wolno robić?

4. Zabawa ,,Ruch uliczny”.
Dzieci dostają krążki, bawią się w kierowców, wyjeżdżają na wakacje. Poruszają się po
obwodzie koła w prawo. Kiedy usłyszą krótki sygnał gwizdka – jeżdżą wolno po
wyznaczonej trasie. Kiedy usłyszą dwa krótkie sygnały – przyspieszają jazdę. Jeden długi
sygnał oznacza, że trzeba się zatrzymać.

5. Pokaz schematu znaku drogowego nakazu i zakazu ( koła z niebieską i czerwoną otoczką z
wpisanymi kolejno słowami: TAK, NIE).
• Rozmowa na temat znaczenia tych znaków.
• Odczytanie tabliczek z radami i przestrogami dotyczącymi zachowania się w czasie wakacji.
  Umieszczenie haseł pod odpowiednim znakiem.
• Rozpoznawanie i nazywanie zdań rozkazujących.



                   TAK                                                                                     NIE

Nie kąp się bez ratownika!                                        Pływaj tylko w obecności osób dorosłych!
Nie oddalaj się od domu!                                           Informuj rodziców dokąd idziesz!
Nie baw się blisko jezdni!                                          Baw się w bezpiecznych miejscach!
Nie dotykaj muchomorów!                                        Zbieraj grzyby z osobami dorosłymi!
Nie zostawiaj w lesie rozbitego szkła!                       Zostawiaj w lesie porządek!
Nie rozpalaj ogniska w lesie!                                     Rozpalaj ognisko w obecności osób
                                                                                   starszych, w wyznaczonych miejscach!

6. Ilustrowanie wybranych haseł – rysowanie kredkami. Praca w grupach (uczeń kl. 0
 z uczniem kl. I).

7. Omówienie prac, ustna ich ocena. Wystawka.

8. Podsumowanie zajęć.
• Odpowiedzi na pytania:

- Co można robić w czasie wakacji, aby spędzić je miło i wesoło?
- Czego nie wolno robić?

                                                                                                   Opracowała:
                                                                                                 Urszula Trzcińska - nauczycielka
                                                                                                     PSP w Majdanie Królewskim


