ZAJĘCIA PROWADZONE NR 3

04.11.2014

TEMAT ZAJĘĆ: FLAGA, GODŁO I HYMN – SYMBOLE NARODOWE.

RODZAJ ZAJĘĆ: Funkcjonowanie w środowisku zintegrowane i technika;
KLASA: GIM ZET Sprzężony
CZAS TRWANIA: 180 MINUT
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 Znajomość symboli narodowych;
 Opis wyglądu symboli narodowych- kolor, co znajduje się w godle Polski, układ
kolorów na fladze Polski;








Kształtowanie tożsamości narodowej;
Wzbudzanie szacunku do symboli narodowych;
Dobieranie etykiet, podpisywanie symboli narodowych;
Czytanie zdań obrazkowo;
Analiza słuchowa wiersza, wzrokowa;
Umiejętność składania obrazka z części – poziom trudności dostosowany
do możliwości ucznia;

 Umiejętność pracy w grupie;
 Umiejętność tworzenia pracy plastycznej, precyzja powierzonych zadań;
 Rozwój sprawności manualnej;
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:








Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe, potrafi je scharakteryzować;
Zdaje sobie sprawę z przynależności do swojego kraju;
Prawidłowo dobiera etykiety/ podpisuje ilustracje, czyta globalnie krótkie zdania
wyrazowo – obrazkowe (B, M), formułuje krótkie zdania;
Uważnie słucha czytanych treści, odpowiada na pytania nauczyciela(Barbara, M);
Uważnie czyta tekst, odpowiada na pytania nauczyciela;
Współgra w grupie, potrafi iść na kompromis;
Rozwija swoje umiejętności manualne;

METODY PRACY:




Słowne;
Oglądowe;
Praktycznego działania ucznia;

FORMY PRACY:



Indywidualna;
Zbiorowa;

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- ilustracje godła, flagi, tekst hymnu, etykiety, puzzle, tekst wiersza „ Mój Orzeł”, „ Barwy
Ojczyste”, brystol, płyta wiórowa, krepa, ryż, klej, nożyczki, pistolet do klejenia na gorąco,
taśma klejąca, szary papier, farby.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zajęcia wstępne:
 Przywitanie się nauczyciela z uczniami;
 Sprawdzenie obecności i zaznaczenie jej w dzienniku klasowym;
 Ustalenie obecnego dnia tygodnia (wskazywanie – M, dobieranie etykiet – B,
zapis w zeszycie, utrwalenie pojęć wczoraj, dziś, jutro w formie tabeli – W);
 Ustalenie nazwy miesiąca (słownie – M, dobieranie etykiet – B, dobieranie etykiet,
wyliczanie – W);
 Zapis aktualnej daty (wpis w zeszyt – M, poprawianie po śladzie B, przepisywanie
z tablicy – W);
 Ustalenie pory roku (wskazywanie – M, wybór ilustracji pory roku – B, słownie –
W);
 Pogadanka na temat pogody panującej za oknem, zapis w zeszycie (kolorowanie
symbolu pogody – M, poprawianie po śladzie zdania nt. pogody – B,
przepisywanie zdań z tablicy, dotyczących pogody – W);
 Wprowadzenie w temat dnia.
2. Zajęcia właściwe:
 Przeczytanie przez nauczyciela wiersza pt. „Mój Orzeł”, analiza wzrokowa
(W);
 Omawianie wiersza i informacji w nim zawartych;
 Prezentacja godła, opis wyglądu, dobranie etykiety (B, M), podpisanie (W) –
tworzenie zdań,
 Przeczytanie przez nauczyciela wiersza pt. „Barwy ojczyste”, analiza
wzrokowa (W);
 Omawianie wiersza i informacji w nim zawartych;






Prezentacja flagi, opis jej wyglądu, dobieranie etykiet (B, M), podpisanie
(W) – tworzenie zdań;
Prezentacja przez nauczyciela treści hymnu państwowego, analiza słowna jego
treści;
Dobieranie etykiet (B, M), przepisanie fragmentu do zeszytu
(W);
Układanie obrazka z części – ilość części dostosowana do możliwości ucznia.

3. Ekspresja:
 Przygotowanie warsztatu pracy do wykonania makiety mapy Polski;
 Stworzenie planu pracy, podział obowiązku pośród uczniów;
 Praca zespołowa nad tworzenie wspólnej pracy technicznej;
 Zakończenie pracy, podsumowanie zebranych wiadomości podczas zajęć.
4. Zakończenie zajęć:
 Porządkowanie stolików;
 Pochwała najbardziej aktywnych uczniów podczas zajęć.
ZAŁĄCZNIKI:

Mój orzeł
Mój orzeł nie jest czarny i drapieżny
Mój orzeł śnieżny.
Nie taki, który dziobem rani.
Nie taki, co rozrywa pazurami.
Nie taki, co sie puszy i gardzi innymi.
On chce tylko wolnym być na wolnej ziemi.
Płynąć nieba rzeka spokojna.
Srebrzyc sie i lśnić jak wolność.
Joanna Kulmowa
BARWY OJCZYSTE
Powiewa flaga, gdy wiatr sie zerwie.
A na tej fladze - Biel i czerwien.
Czerwień– to miłość Biel – serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.
Czesław Janczarski

