Scenariusz zajęć
Marzena Kulig, Monika Szewczyk
nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie
Klasa- Ic integracyjna
Temat bloku: Polska naszą Ojczyzną.
Temat dnia: Symbole narodowe.
Temat edukacji polonistycznej: Wypowiedzi uczniów na temat Polski i jej symboli
narodowych na podstawie filmu animowanego dla dzieci” Polak Mały” . Zapisywanie zdań z
uzupełnianką wyrazową. Swobodna rozmowa na temat zaprezentowanych symboli
narodowych i ich poszanowanie.
Temat edukacji technicznej: Wykonanie godła i flagi Polski. Wykonanie pracy pt. : mapa
marzeń.
Temat edukacji matematycznej: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
Temat edukacji muzycznej: Osłuchanie się z hymnem Polski - Mazurek Dąbrowskiego
Wyjaśnienie wyrazu „hymn” i okoliczności w jakich można go usłyszeć i przy jakiej okazji
oraz o zachowaniu godnej postawy podczas słuchania i śpiewania.
Cel główny: Zapoznanie dzieci z flagą, godłem i hymnem Polski.
Cele operacyjne:
Uczeń:
Wiadomości:
 Poznaje symbole narodowe Polski;


wyjaśnia znaczenie symboli narodowych w życiu każdego człowieka;

Umiejętności:


rozumie czytany tekst;



odpowiada poprawnie na zadawane pytania;



zapisuje poprawnie do zeszytu określony wyraz, zdanie;



układa zdania z rozsypanki wyrazowej;



samodzielnie sprawdza poprawność wykonania zadania.



wykonuje pracę techniczną na określony temat;

Postawy:


wie, jak zachować się podczas słuchania hymnu narodowego,



potrafi współdziałać w grupie;

Metody:
- słowna- pogadanka, rozmowa,
- oglądowa- film, mapa,
- praktycznego działania- ćwiczenia, układanki, wyklejanki,
- czynnościowaFormy pracy:
- zbiorowa jednolita i zróżnicowana
- indywidualna jednolita i zróżnicowana,

Środki dydaktyczne:
Mapa Polski – puzzle, film animowany „Polak mały”, mapy marzeń, kontur mapy Polski,
puzzle :godło Polski, karta pracy: uzupełnianka wyrazowa, zeszyt przedmiotowy, symbole
narodowe ( godło, flaga, hymn narodowy),płyta z nagraniem hymnu narodowego.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu dnia : Polska naszą Ojczyzną.
Ułożenie puzzli mapy Polski na tablicy i zapisanie tematu przez nauczyciela.
Uczniowie wykonują obliczenia matematyczne z zakresu dodawania i odejmowania
do 20 i układają puzzle w poprawne miejsca = wyniki.
2. Oglądanie filmu „Polak mały”
"Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych
3. Rozmowa kierowana na temat:
- Czym jest dla nas Polska i kim my jesteśmy dla niej?
(Doprowadzenie do stwierdzenia że Polska jest naszą Ojczyzną, naszą matką, która
bardzo kochamy. Tu się urodziliśmy, tu żyjemy i posługujemy się językiem polskim.
- Jakie są nasze symbole narodowe?
Godło, flaga i hymn.
4. Zabawa integrująca grupę.
- wykorzystanie słownictwa angielskiego
Flaga ……………..
Orzeł………………..
Polska……………….
Godło………………….
5. Praca grupowa jednolita
5 grup: na każdym stoliku leży duża kartka z napisem POLSKA TO:
Zadaniem dzieci jest wklejenie;
 Konturu mapy Polski i narysowanie go po śladzie.
 Godła Polski – ułożenie go z 4 puzzli.
 Flagi Polski: wycięcie 2 prostokątów i prawidłowe ułożenie.
 Układanka wyrazowa: Stolica Polski to Warszawa. Moje miasto to Radlin.
 Zawieszenie prac na tablicy – pochwała = czerwone płatki.
6. Praca indywidualna zróżnicowana
Uczniowie przepisują temat do zeszytu oraz uzupełniają tekst wyrazami z ramki.
Jestem Polką/Polakiem. Polska to moja Ojczyzna. Symbole narodowe to: flaga, godło i
hymn.
Dostosowania do uczniów z orzeczeniami to min.; powiększona czcionka, pisanie po
śladzie, wyklejanka wyrazowa.
7. Zadanie pracy domowej
Pokoloruj godło Polski i wklej go do zeszytu.

8. Ewaluacja zajęć.
Zaproszenie uczniów na dywanik i podsumowanie wiadomości.
Powtórzenie angielskich słówek.
Zaśpiewanie piosenki „Jestem Polką i Polakiem”.

ZAŁĄCZNIKI

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Pamiętaj o postawieniu kropki na końcu każdego zdania.

Polakiem/Polką

Ojczyzna

flaga

godło

Jestem ………………………………………………………. .
Polska to moja ……………………………………………. .
Symbole narodowe to: ………… ,……………., ……………. .

hymn

