SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

Klasa I

Część wspólna

Klasa II

Temat
tygodniowy
Temat dnia
Zagadnienia z
podstawy
programowej

Wokół choinki

W świątecznym nastroju.

Ubieramy klasową choinkę.
1Edukacja polonistyczna
1.a.b, 2.a, 3.a.b.c.d.e.f, 4 a
4Edukacja plastyczna
2.a.b
5.Edukacja społeczna
4,10.
7.Edukacja matematyczna
2., 5.

Ubieramy klasową choinkę.
1.Edukacja polonistyczna
1.a.b, 2.a, 3.a.b.c.d.e.f, 4 a
4Edukacja plastyczna
2.a.b
5.Edukacja społeczna
4, 10.
7.Edukacja matematyczna
5., 7, 8, 16

Cele operacyjne

Uczeń aktywnie uczestniczy w
zajęciach.
Słucha utworów literackich.
Odpowiada na pytania nauczyciela.
Utrwala poznane cyfry.

Pomoce
dydaktyczne

Plastelina, kontury choinki,
podręcznik, karty pracy.

Uczeń aktywnie uczestniczy w
zajęciach.
Rozróżnia i nazywa figury
geometryczne.
Mierzy boki figur.
Układa trójkąty od największego do
najmniejszego.
Opisuje przedmioty wg planu.
Ozdoby choinkowe, papier ozdobny,
klej, nożyczki, kontury choinki.

Kształtowane
dyspozycja

Przebieg zajęć

Temat : Klasowa choinka.

Uczniowie siedzą w kręgu.
Powitanie-''Wszyscy są witam was
zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś
ty raz, dwa, trzy ''
e. polonistyczna

Słuchanie wiersza o choince
czytanego przez nauczyciela lub
dobrze czytające dziecko.
Omawianie treści wiersza.

Wspólne ozdabianie klasowej
choinki- uczniowie wieszają
przyniesione ozdoby, łańcuchy.
Śpiewanie piosenki o choince.
Ustne opisywanie choinki.

Ćwiczenia grafomotoryczneozdabianie choinki.

Temat: Utrwalanie liczby 6.
Praca z podręcznikiem ( pod
kierunkiem nauczyciela) s. 25
Załącznik nr 84

e. matematyczna

Temat : Opisujemy ozdoby
choinkowe
Prezentacja bombek różnego
rodzaju.
I grupa-opisywanie wybranej bombki
wg planu zapisanego na tablicy.
-co to jest?
-jakiej jest wielkości?
-jaki ma kształt?
-z czego jest zrobiona?
-jakie ma kolory?
-jakie robi wrażenie?
II grupa- uzupełnianie zdań z lukami.
Po sprawdzeniu poprawności przez
nauczyciela uczniowie przepisują opis
do zeszytu.

Temat:Choinka- w świecie figur
geometrycznych.
Rozróżnianie i nazywanie figur
geometrycznych- nauczyciel
demonstru je przykłady.
Mierzenie boków figur.
Wyszukiwanie figur geometrycznych
w otoczeniu.

Choinka-układanie z figur
geometrycznych. Obrysowywanie
figur.

Temat: Bajkowa choinka-wyklejanie
plasteliną.

Przygotowanie stolików i materiałów
plastycznych.
Uczniowie otrzymują kontury
choinki. Ozdabiają ją wg własnego
pomysłu kulkami z plasteliny.

e. plastyczna
Nauczyciel wprowadza w temat
pracy. Uczniowie mają za zadanie
przedstawić za pomocą różnych
materiałów plastycznych choinki
swoich marzeń.
Uczniowie kończą zdanie: Moja
wymarzona choinka ubrana jest...

Temat:Bajkowa choinka- wycinanka.

Przygotowanie stolików i materiałów
plastycznych.
Uczniowie wycinają kontury choinki i
ozdabiają je wg własnego pomysłu.
Wspólne omawianie prac dzieci.
Zwrócenie uwagi na włożony w pracę
wysiłek.
Podsumowanie dnia:

Uczniowie odpowiadają co wrzuciliby
do kosza a co do walizeczki.
Zadanie domowe
nauczyciel prosi uczniów, by
przygotowali na jutro przepis na
swoje ulubione świąteczne
ciasteczka, prosi by pięknie zapisali
go na kartkach.

