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Klasa I i kl. I – zajęcia wspólne

Wspólne zajęcia dwóch klas pierwszych
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla kl I i innej klasy I

(np. integracyjnej lub innej pierwszej)

Ośrodek tematyczny: Zwierzęta wokół nas
Temat dnia: Krowa Łatka.

Cele ogólne:
- poznanie kolegów i koleżanek z równoległej klasy,
- wspólna nauka i zabawa
- nabywanie wiadomości na temat rodzajów przetworów mlecznych,
- poznanie drogi mleka do sklepu,
- poznanie krowy jako pożytecznego zwierzęcia,
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 8,
- wyklejanie sylwetki krowy

Cele operacyjne:
- uczeń rozumie pojęcie „przetwory mleczne”, wymienia ich nazwy,
- uczy się i bawi z kolegami z równoległej klasy,
- wie, że mleko daj nam krowa,
- zna drogę mleka do sklepu,
- układa kolejność wydarzeń,
- degustuje przetwory mleczne

Obszary aktywności uczniów:
- polonistyczna,
- przyrodniczo – społeczna,
- matematyczna,
- plastyczno – techniczna,
- ruchowa

Metody: Formy pracy:
- oglądowa – pokaz - zbiorowa jednolita
- działanie praktyczne - grupowa
- słowna – rozmowa - indywidualna

Środki dydaktyczne:
Ilustracja krowy, kaseta Video,cyfry magnetyczne, liczmany, duża ilustracja zagrody
wiejskiej, taśma magnetofonowa, blok rysunkowy, kredki, kartki z imionami dzieci,
przetwory mleczne, kubki, talerzyki, widelczyki do degustacji przetworów mlecznych,
zdania do układania kolejności zdarzeń, ilustracje zwierząt do działań matematycznych,
szablon krowy – ksero dla wszystkich dzieci.



Przebieg zajęć

Przygotowanie stolików do pracy grupowej, przygotowanie ławeczek do wspólnego
siedzenia dzieci z obu klas, losowanie miejsc do pracy grupowej (kolorowe gwiazdki, którymi
oznakowane są poszczególne stoliki).

1. Dzieci otrzymują od N – la kartki ze swoimi imionami i przypinają je sobie do
ubrania, losują kolorowe gwiazdki, które wyznaczą im miejsca do pracy grupowej.

2. Powitanie gości, dzieci z obu klas na wspólnej lekcji. Dzieci siedzą na ławeczkach
ustawionych równolegle.

3. N –l zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej wycieczki na wieś

- zabawa: „Jadą koniki” ( przez mostek, błotko, zakręt w lewo, w prawo itp. - dzieci
naśladują ruchy N –la.)

- na koniec N –l informuje,że właśnie dzieci dojechały do zagrody na
wsi.

4. Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt z zagrody z kasety
magnetofonowej.

5. Wejście drugiego N –la, który jest przebrany za gospodynię wiejską
- N –l – gospodyni wita dzieci w swoim gospodarstwie,

- rozmawia z nimi i zadaje pytania dotyczące wiedzy dzieci na tematżycia
wiejskiego,

- w rozmowie nawiązuje do pochodzenia mleka, sposobów jego
otrzymywania.

6. Obejrzenie kasety video pt. : „Na wiejskim podwórku”
- rozmowa na temat obejrzanego filmu i drogi mleka do sklepu.

7. Na tablicy umieszczone są rozsypanki zdaniowe dotyczące drogi mleka do sklepu
- uczniowie odczytują i ustalają kolejność wydarzeń, układają zdania w

odpowiedniej kolejności.

8. Aktywność ruchowa – dzieci wstają z miejsc naśladują czynności N –la, wykonuje on
różne ruchy imitujące czynności wykonywane przez ludzi pracujących na wsi.

9. N –l „gospodyni” częstuje dzieci produktami mlecznymi – wspólna degustacja
przetworów z mleka.

10. N – l – gospodyniżegna się z dziećmi i wychodzi.

11. Dzieci wraz z nauczycielem zabawą „Jadą koniki” wracają z wycieczki na wieś.

12. Dzieci siadają do ustawionych grupowo i wybranych losowo miejsc przy ławkach.

13. Odczytanie z tablicy ułożonych zdań na temat drogi mleka do sklepu i zapisanie ich w
zeszycie.



14. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8.
- na tablicy znajdują się ilustracje zwierząt wiejskich, dzieci ustnie
układają zadanie do ilustracji i zapisują działanie, zmiana konfiguracji
zwierząt i kolejne ułożenie zadania, zapis działania itd. ( dodawanie i odejmowanie
w zakresie 8)

15. Uczniowie otrzymują szablony – ksero – krowy i wyklejają ją za pomocą kolorowego
papieru, kolorują, uzupełniają brakujące części budowy jej ciała.

16. Zakończenie prac, podsumowanie pracy na wspólnej lekcji, zabawy, pożegnanie.




