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Cele ogólne:

o Utrwalenie wiadomości o bogactwach naturalnych Polski,
o kształcenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
o doskonalenie umiejętności spójnego wypowiadania się,
o usprawnianie techniki pisemnego dodawania liczb,
o rozwijanie wrażliwości estetycznej,
o kształcenie wrażliwości estetycznej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
o Rozróżnia sól spośród innych minerałów,
o zna miejsca występowania soli i potrafi określić je na mapie,
o relacjonuje przebieg wydarzeń w legendzie,
o wyróżnia cechy charakterystyczne legendy,
o dodaje liczby w zakresie 2000 sposobem pisemnym,
o wypowiada się na dany temat pełnymi zdaniami,
o tworzy kompozycje plastyczne w formie folderu reklamowego,
o układa wyrażenia z rozsypanki sylabowej.

Metody:

o słowne
o oglądowe
o praktycznego działania

Formy pracy:

o zbiorowa jednolita,
o zespołowa,
o indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne:

Mapa fizyczna Polski, mapy konturowe, karty pracy, karton, kredki, flamastry, albumy,
przewodniki, książki o Wieliczce, lampki górnicze, podręcznik, karty pracy.



Zapis w dzienniku:

Białe bogactwo. Relacjonowanie przebiegu wydarzeń na podstawie treści legendy
„Wiano świętej Kingi”. Wieliczka – najstarszaczynna kopalnia soli kamiennej naświecie –
drama. Znaczenie soli. Pisemne dodawanie liczb.

Cele operacyjne Warunki
pobudzające
do aktywności

Zadania
dla uczniów

Czynności uczniów Obszary
aktywności

1 2 3 4 5
Rozwiąże zagadkę Tekst dla każdego Przeczytanie

i rozwiązanie zagadki
Czytają, piszą, rozwiązują
zagadkę

językowa.

Odszuka na mapie
miejsca
wydobywania soli
kamiennej.
Zaznaczy
miejscowości na
mapie konturowej.
Zapisze nazwy
miejscowości

Mapa fizyczna
Polski, mapy
konturowe dla
uczniów

Odszukanie na mapie
fizycznej Polski
miejsc wydobywania
soli kamiennej
zapisanie nazwy
miejscowości

Odbierają informacje,
poszukują miejscowości na
mapie, zaznaczają na
mapie konturowej,
zapisują nazwy
miejscowości w zaszycie

językowa,
przyrodnicza

Zreferuje treść
utworu
literackiego.

Wyróżni części
składowe legendy,
Wymieni cechy
charakterystyczne
legendy.

Podręcznik s. 8 – 9

KP 4

Opowiadanie treści
legendy pt. „Wiano
świętej Kingi”
Podkreślanie części
głównej legendy,
wyróżnianie cech
charakterystycznych
legendy

Oglądają ilustracje,
analizują przebieg
wydarzeń, opowiadają.
Podkreślają część główną
legendy.
Wymieniają cechy
charakterystyczne legendy.

językowa,
przyrodnicza,

Uporządkuje
informacje,
Wykona plakat
reklamujący
Wieliczkę.
Wypowie się
w formie dramy

Karton, kredki,
flamastry, albumy,
przewodniki,
książki
o Wieliczce.
Widokówki,
melodie ludowe

Czytanie,
porządkowanie
informacji;
dobieranie ilustracji,
planowanie planszy,
wykonanie plakatu,
wypowiadanie się
w uporządkowanej
formie

Pracują w zespołach,
czytają cicho
ze zrozumieniem tekst.
Dobierają ilustracje,
wykonują plakat.
Przedstawiają efekty pracy
środkami werbalnymi
i pozawerbalnymi.

językowa,
przyrodnicza,
plastyczna,
muzyczna,
ruchowa

Policzy sposobem
pisemnym,
Uporządkuje
liczby w zakresie
2000.
Odszuka poprawne
hasło. Przygotuje
scenkę
pantomimiczną.

Karty pracy Czytanie
ze zrozumieniem
poleceń, dodawanie
sposobem pisemnym
liczb, porządkowanie
liczb, układanie
rozsypanki sylabowej

czytają polecenia, liczą,
poszukują rozwiązań,
porządkują liczby,
układają wyrażenia
z rozsypanki sylabowej,
prezentują rozwiązanie
w formie pantomimy

językowa,
matematyczna,
przyrodnicza,
ruchowa.


