ZAJĘCIA PROWADZONE NR 8

20.03.2015

TEMAT ZAJĘĆ: WITAJ WIOSNO!

RODZAJ ZAJĘĆ: Funkcjonowanie w środowisku.
KLASA: GIM ZET
CZAS TRWANIA: 45 MINUT
CELE SZCZEGÓŁOWE:












Świadomość nadejścia kolejnej pory roku;
Znajomość zwiastunów wiosny;
Zapoznanie ucznia z tradycją topienia Marzanny, jej symboliki, znaczenia;
Umiejętność składania obrazka w całość;
Umiejętność opisania wiosennej pogody.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń wie, że zaczęła się kolejna pora roku;
Uczeń potrafi wymienić zwiastuny typowe dla wiosny;
Uczeń zna zwyczaj tradycyjnego obrzędu topienia Marzanny, zna jego symbolikę
i znaczenie;
Uczeń potrafi złożyć obrazek ilustrujący krajobraz wiosenny w całość;
Uczeń potrafi określić wiosenną pogodę, ułożyć zdania, zapisać je w zeszycie.

METODY PRACY:




Słowne ( pogadanka, swobodne wypowiedzi uczniów);
Oglądowe;
Praktycznego działania uczniów.

FORMY PRACY:



Zbiorowa;
Indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE:






Ilustracja przedstawiająca cztery pory roku;
Ilustracja krajobrazu wiosennego widokiem na charakterystyczne dla wiosny jej
zwiastuny;
Teks czytanki, wyjaśniający symbolikę i znaczenie obrzędu topienia Marzanny;
Karty pracy;
Etykiety dni tygodnia, miesięcy, obrazki symbolizujące pory roku.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zajęcia wstępne:
 Przywitanie się nauczyciela z uczniami;
 Sprawdzenie obecności i odnotowanie 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.
1. Zajęcia właściwe:







Przeprowadzenie pogadanki na temat nadejścia kolejnej pory roku jaką jest
wiosna;
Wybieranie spośród czterech ilustracji obrazujących pory roku ilustracji wiosny,
charakterystyka tej ilustracji;
Pogadanka na temat typowych dla wiosny jej zwiastunów: przylot ptaków,
cieplejsze dni, pąki na drzewach, zazielenienie się trawy, budzenie się zwierząt
z zimowego snu;
Analiza słuchowa/wzrokowa tekstu pt. „Marzanna”, rozmowa na temat znaczenia
obrzędu, jego symboliki;
Składanie ilustracji wiosny w całość (B)/ charakterystyka słowna wiosennej
pogody (W i M), zapis zdań w zeszycie (W).

2. Zajęcia końcowe:
 Podsumowanie wiadomości, o których była mowa w trakcie lekcji;
 Porządkowanie stolików.

