
Świat w zimowej szacie

• ELŻBIETA BZDAK

Klasa II – nauczanie zintegrowane

Czas trwania: 180 min ( 1 dzień)

Temat lekcji: Opisujemy uroki zimy.

Zapis w dzienniku: Jaki jest krajobraz zimowy? Swobodne wypowiedzi dzieci
o urokach zimowego krajobrazu. Zabawa ruchowa z piosenką „ Zła zima”.
Dobieranie przymiotników do podanych rzeczowników. Poprawianie błędnie
zredagowanego tekstu ipróby rozwijania zdań prostych. Odczytywanie
temperatury powietrza na termometrach i obliczanie różnic temperatur.
Malowanie zimowych obrazów. Zabawy pantomimiczne.

Cel ogólny: Dostrzeganie uroków krajobrazu zimowego i barwne opisywanie
go własnymi słowami.

Cele operacyjne:

• uczeń z uwagą słucha wiersza,
• poprawnie dobiera określenia do rzeczownika,
• opisuje własnymi słowami zimowe krajobrazy,
• przewiduje skutki paradoksalnej sytuacji,
• umie analizować zjawiska przyrodnicze,
• uczestniczy w zabawie ruchowej,
• zgodnie i twórczo współpracuje z rówieśnikami w grupie,
• wyjaśnia właściwości śniegu,
• umie zmierzyć temperaturę otoczenia i obliczyć różnicę temperatur,
• prowadzi obserwację pogody zimową porą,
• potrafi zanotować wyniki obserwacji
• maluje krajobraz zimowy zgodnie z podaną instrukcją.

Metody: pogadanka, obserwacja, doświadczenie, pokaz, opis, praca
z tekstem.



Formy: grupowa jednolita i indywidualna.

Środki dydaktyczne: tekst wiersza pt. „ Dlaczego Maciej nie siedzi
w chacie” Marii Trelikowskiej, słowniki języka polskiego, karty z zadaniami
dla grup, ilustracje przedstawiające zimowe krajobrazy, farby, mąka,
szczoteczka do zębów, termometr, słoiki, lupa.

Przebieg zajęć

N. – czynności nauczyciela
U. – czynności ucznia

1) Ceremoniał klasowy:
- Powitanie - recytacja zbiorowa

„Zawsze wszędzie tu i tam,
miło razem pracować nam.”

2) Wytworzenie sytuacji inspirującej określony rodzaj aktywności uczniów.
Temat zajęć jest zaszyfrowany. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie hasła.

- podział uczniów na dwie grupy ( chłopców i dziewczynki)

- na tablicy hasło - zgadywanka

- - a - o - - a - - i - o - y
- rozpoczyna tradycyjnie grupa dziewczynek ( panie mają pierwszeństwo ).

Grupa, po chwilowej naradzie na sygnał nauczyciela, podaje uzgodnioną
spółgłoskę. Jeśli jest ona rozwiązaniem zgadywanki, nauczyciel wpisuje ją
w odpowiednie miejsce diagramu. Grupa może podjąć próbę odgadnięcia
hasła już na tym etapie. Następnie głos zabiera grupa chłopców. Podobnie
jak dziewczynki uzgadniają spółgłoskę i zastanawiają się nad rozwiązaniem.
Zabawa kończy się, gdy hasło lekcji zostaje rozszyfrowane.

Drużyna przeciwna ma szansę na remis jeśli bezbłędnie określi liczbę głosek
i liter w odgadniętym haśle ( tyle samo liter i głosek - 15)



Wspólne głośne odczytanie hasła – tematu zajęć.

KRAJOBRAZ ZIMOWY

3) Zabawa z piosenką
Dzieci ustawione w kręgu śpiewają piosenkę wykonując odpowiednie
ruchy.
N. Uroki zimowego krajobrazu opisują wiersze i piosenki. Przypomnijmy
jedną z najpopularniejszych piosenek o zimie.

Hu, hu ha ! Hu hu ha ! Nasza zima zła
Szczypie w oczy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,

Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła !

Hu, hu ha ! Hu hu ha ! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa biała,
W ręku gałąź oszroniała,

A na plecach drwa
Nasza zima zła !

/ Maria Konopnicka/

Hu, hu ha ! Hu hu ha !
U. stoją w małym rozkroku

i chuchają w dłonie, podniesione na wysokość twarzy,
raz w jedną raz w drugą.

Nasza zima zła !
- Rozcierają dłonie, jakby zmarzły

-
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
mroźnym śniegiem w oczy prószy,

- U. rękoma przysłoniwszy lekko uszy,
skłaniają się to w lewo, to w prawo w rytmie słów.

Wichrem w polu gna
U. przykucną, ręce skrzyżowane na piersiach,

sygnalizują uczucie zimna.

Nasza zima zła !
U. wstają. wysoko uniesione ręce w górę,

zaciśnięte dłonie, ugięcie dwukrotne ramion.

4) N. Zima to najzimniejsza pora roku. Jakie pory roku następują po niej ?

- podział uczniów na zespoły



U. stojąc w kręgu wymieniają nazwy kolejnych pór roku, poczynając od
obecnej. Dzieci, które wymienią - zimę - tworzą jeden zespół. W efekcie
powstają cztery zespoły.

5) U. wybierają lidera swojej grupy, ze wskazaniem,żeby była to osoba
która potrafi czytać wyraziście i płynnie.
U. zajmują miejsca przy ławkach i otrzymują karty pracy.

Instrukcja dla grupy.

1. Przeczytajcie wiersz (czyta lider danej grupy)
i podkreślcie zwroty opisujące zimę.

2. Korzystając ze słownika wyjaśnijcie znaczenie słowa „ krajobraz ”.
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
3. Dopiszcie do podanych rzeczowników jak najwięcej przymiotników.
śnieg - ........................................................................................................
mróz - .......................................................................................................
lód - ..........................................................................................................
4. Poprawcie treść i pisownię tekstu. Skreślcie słowa, które nie pasują do

wypowiedzi. Zastąpcie je innymi, odpowiednimi.

Ad. 1)
TEKST WIERSZA

Jakiśnieg! Jaki wiatr!
W śniegu tonie całyświat!

Każdy chowa się gdzie może!
Burek – w budzie,

lisy – w norze,
sowy – w dziupli,

świerszcze w szparze,
a przy piecu gospodarze.
Wszyscy siedzą w chacie

Wszyscy,
tylko nie nasz Maciej!

A co dzieje się z Maciejem,
że wędruje przez zawieję?

On kierujeśnieżnym pługiem
W noce zimne, w noce długie.
Skrzypiśnieg, skrzypi pług,
mróz się czepia rąk i nóg.
Ale Maciej nie odpocznie,

choć na dworze coraz mroczniej.
Zaspy muszą być przebite,

Bo nazajutrz szarymświtem
Auta będą tu jechały –

Z białą mąką, z mlekiem białym.
Pług Maciejaśnieg odgarnie,
żadna zaspa nie zostanie (...)



Ad.3) Przykłady:
śnieg – sypki, mokry, iskrzący, bielutki, puszysty
mróz – tęgi, silny, lekki, ostry, siarczysty, trzaskający
lód – przezroczysty, szklący, sztuczny, gładki, cienki,

Ad.4)

zima to najcieplejsza pora dnia
mróz rozgrzałświat

deszcz pokrył białym kocem
ziemię staw zamarzł

wiatr poderwał z ziemi liście
rzekę pokryła warstwa

kolorowych liści

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
...................................................................................

Przykładowo
Zima to najzimniejsza pora roku.

Trzaskający mróz roziskrzyłświat.
Puszystyśnieg pokrył białym kocem ziemię.

Wiatr poderwał z ziemi lekkiśnieg.
Rzekę pokryła warstwa grubego lodu.

Po wykonaniu zadań uczniowie mogą zapoznać się z ciekawostkami o zimie:

Napisy w chmurkach na tablicy lub na gazetce klasowej.

Co to jest kriologia?
- Nauka ośniegu i lodzie

Czy znaleziono dwie jednakowe gwiazdki?
- Nie. Każda z nich ma 6 promieni, ale kształty ich są różne.



Skąd się bierześnieg?
- Z zamrożonych kropelek wody. Kiedy temperatura jest bardzo niska –śnieg

jest bardzo drobny, suchy i lekki. Im cieplejsze powietrze, tym płatki są
większe i cięższe.

Gdzie jest najzimniej?
- w okolicach Bieguna Północnego na Arktyce i Bieguna Południowego na

Antarktydzie.

6) Każda z grup odczytuje jedno z wykonanych zadań.

7) Uczniowie stają w kole. Podają sobie klasową maskotkę. Zabiera głos osoba
trzymająca w rękach maskotkę. Uczeń, który nie potrafi udzielić odpowiedzi,
podaje zabawkę dalej. Nie wolno powtarzać wypowiedzi wcześniejszych.

Zadaniem uczniów jest przewidzieć:
Co by było gdyby przez rok nieustannie królowała zamieć?
- zasypane drogi, ulice chodniki,
- brak możliwości rozwoju roślin,
- głód,
- uniemożliwiony transport samochodowy towarów do różnych miejscowości,
- itd. ...

8) Zabawa ześpiewem „ Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!
Nasza zima zła”

9) Grupy otrzymują biały brystol A3. Ich zadaniem jest przedstawić krajobraz
zimowy według instrukcji. Uczniowie w grupach dzielą się obowiązkami.

Oszronione drzewo na tle błękitnego nieba.

1. Górną cześć (ok. 2/3) brystolu zamalujciemnoniebieska farbą. Stopniowo
rozcieńczaj wodą, aby tło u dołu było coraz jaśniejsze.

2. Poczekaj aż farba wyschnie. W tym czasie w miseczce zmieszaj pół łyżki
białej farby z dwiema łyżkami wody i dwiema łyżkami mąki.

3. Korzystając z szablonu lub samodzielnienarysuj kontury drzewa brązową
farbą.



4. Średnim pędzlem nanieś na gałęzie białe plamki farby zmieszanej z mąką.
Plamki mogą mieć różną wielkość i kształt.

5. Za pomocą widelca rozprowadź wilgotną farbkę, rozmazując tak, aby
utworzyły się promyki gwiazdek.

6. Pozostałą farbkę rozprowadź pędzlem w dolnej części obrazka.

7. Domaluj pod drzewem brązową farbą trawkę.

10) Prace zostają do wyschnięcia.

N. Poleca przygotowanie się do wyjścia na boisko szkolne.
Każda grupa otrzymuje kopertę z zestawem zadań i słoik.

U. W grupach wykonują następujące zadania:
• Zapisują temperaturę powietrza w klasie
• Starają się ulepić śniegową kulkę na boisku
• Obserwują przez lupę płatki śniegu
• Mierzą temperaturę powietrza na boisku ( zapisują w karcie obserwacji)
• Zbierają śnieg do słoika.

KARTA OBSERWACJI

Data ...........................

Godzina .........................

* Temperatura powietrza w klasie ...................... C
* Temperatura powietrza na boisku .................... C
* Czy udało ci się ulepić śnieżkę? TAK NIE
* Czy wszystkie gwiazdkiśniegu są identyczne? TAK NIE
• Różnica temperatur w klasie i na boisku szkolnym .....................

N. poleca powrót do klasy.

U.
• sprawdzają temperaturę klasie i zapisują jej wynik w karcie.
• Słoiki ustawiają przy kaloryferach.
• Wieszają swoje prace plastyczne na gazetce klasowej
• Porządkują miejsca pracy



• Obliczają różnicę temperatur na dworze i w klasie
• Siadają w kręgu, rozkładają słoiki z rozpuszczonymśniegiem.

11) Omówienie wykonanych zadań, porównanie wyników obserwacji,
wyciągnięcie wniosków.

• śnieg składa się z wielu drobniutkich gwiazdek,
• wszystkie gwiazdki mają sześć ramion,
• śnieg topi się i powstaje woda,
• woda ześniegu jest brudna,
• śnieg topi się w dodatniej temperaturze ( nauczyciel wzbogaca informację, że

śnieg topi się już w temperaturze O C)

12) Zabawa w „ Kalambury” uczeń otrzymuje pasek z informacją, którą musi
przedstawić innym za pomocą ruchów ciała, gestów, mimiki twarzy.
Proponowane zadania do wykonania:

• zabawa wśnieżki
• lepienie bałwana
• budowanie igloo
• jazda na łyżwach
• ciągnięcie sanek pod górę
• jazda na nartach

13) N. Poleca uczniom zgromadzenie informacji nt.
• Jak możemy pomóc zwierzętom przetrwać zimę?,
• Jakie zwierzęta zimują w Polsce?


