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BLOK TEMATYCZNY
WAKACYJNE WSPOMNIENIA

TEMAT DNIA : Najpiękniejszy dzień wakacji.

ZAPIS W DZIENNIKU:

Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat wakacyjnych wspomnień i najciekawszych
wydarzeń na podstawie własnych przeżyć. Ustny opis pamiątek przywiezionych z wakacji.
Cechy charakterystyczne krajobrazu miejsc wakacyjnego wypoczynku. Czytanie tekstu pt.
”Najpi ękniejszy dzień wakacji” – wyodrębnianie bohaterów i ocena ich postępowania.
Czasownik – czas teraźniejszy, przyszły i przeszły. Przedstawianieśrodkami malarskimi
ciekawych wydarzeń z wakacji: „Moje wakacyjne wspomnienia” – barwy ciepłe i zimne.
Dodawanie i odejmowanie jako działania wzajemnie odwrotne. Przekształcanie zadań

tekstowych.

Cele zajęć – hasła programu
• ocena postępowania bohatera opowiadania – uzasadnianie swego zdania,

wskazywanie wydarzeń decydujących o zmianie jego postępowania
• rozmowy nauczyciela z dziećmi – wypowiedzi wielozdaniowe na określony

temat
• czasownik –ćwiczenia utrwalające w rozpoznawaniu czasów
• wielka litera w pisowni nazw geograficznych
• charakterystyczne cechy krajobrazów
• posługiwanie się mapą Polski
• dodawanie i odejmowanie – działania wzajemnie odwrotne
• rozwiązywanie i przekształcanie zadań tekstowych
• przedstawianieśrodkami malarskimi scen realnych
• barwy ciepłe i zimne

Cele operacyjne – osiągnięcia ucznia
UCZEŃ:

• potrafi opowiadać wydarzenia, w których uczestniczył
• czyta wybrany tekst z właściwą intonacją
• dokona właściwej oceny postępowania bohaterów opowiadania
• właściwie rozpozna czasy podanych czasowników
• zna i stosuje zasadę pisowni wyrazów wielką literą
• umie posługiwać się mapą Polski – pokaże miejscowości, w których przebywał

na wakacjach
• wyróżni charakterystyczne cechy krajobrazu (w miejscach swego wakacyjnego

pobytu)
• prawidłowo wykonuje działania rachunku pamięciowego w zakresie 100



• rozwiązuje zadania z treścią – dokonuje ich prawidłowej analizy
• rozpoznaje barwy ciepłe i zimne

Metody pracy:
• słowne
• poglądowe
• praktycznego działania
• drama

Formy pracy:
• praca indywidualna jednolita
• praca zbiorowa jednolita
• praca grupowa zróżnicowana

środki dydaktyczne:
• podręcznik „Wesoła szkoła”, karty pracy
• widokówki
• mapa Polski
• pamiątki przywiezione z wakacji
• ilustracje przedstawiające różne typy krajobrazów
• podpisy do ilustracji
• koło barw
• blok, farby plakatowe



TOK LEKCJI
1. Wspólne przywitanie
2. Zabawy i gry dydaktyczne – powtórka z matematyki

• nazewnictwo liczb w dodawaniu i odejmowaniu
• rachunek pamięciowy – „milczek matematyczny”
• „rozmowa liczb”

3. Analiza zadania tekstowego – zapis na tablicy i w zeszycie
4. Uzupełnianie matematycznych kart pracy
5. Opowiadanie ciekawych wakacyjnych wydarzeń na podstawie własnych przeżyć –

wypowiedzi wielozdaniowe
• ustne opisywanie pamiątek przywiezionych z wakacji
• wspólne oglądanie zdjęć
• zabawa w reporterów– każde dziecko wybiera sobie dwóch kolegów z

którymi przeprowadza wywiad dotyczący pobytu na wakacjach i zapisuje
zebrane informacje; następnie dzieli się nimi z klasą (przedstawia je
pozostałym dzieciom – ważna jest prezentacja zdobytych informacji)

6. Cechy charakterystyczne krajobrazu miejsc wakacyjnego wypoczynku
• umieszczanie kolorowych ilustracji oraz podpisów na tablicy
• segregacja widokówek zgodnie z cechą krajobrazu
• lokalizacja miejsc na mapie Polski – czytanie nazw miejscowości górskich,

nadmorskich i pojezierza – wielka litera w pisowni nazw geograficznych
7. Praca grupowa – każda z grup otrzymuje w kopercie nazwę wybranej losowo

miejscowości, jej zadaniem jest odszukać ją na mapie Polski oraz podać czy jest to
miejscowość górska, nadmorska czy może znajdująca się na pojezierzu.

(Wybór miejscowości – według uznania nauczyciela, uczniowie mogą również w kopertach
otrzymać karteczki z nazwami kilku wybranych miast)
8. Czytanie tekstu „Najpiękniejszy dzień wakacji”:

• wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów
• analiza treści opowiadania
- Gdzie toczy się akcja opowiadania?
- Kto jest bohaterem?
- Jak zachowywały się dzieci na lekcji?
- Czy powinny się tak zachowywać?

9. Ćwiczenia w wyszukiwaniu w tekście czytanki czasowników, rzeczowników
i przymiotników.

10.Czasownik – określanie czasów. Zabawy dydaktyczne.
11.Zapisanie w zeszycie kilku podanych przykładów – uzupełnianie tabelki

Czas teraźniejszy Czas przyszły Czas przeszły

jestem będę

czytam czytałem

narysuję

napisałem

zrobię



12.Koło barw – barwy ciepłe i zimne.
• czytanka str.12 zad.1,2 (koło barw)
• podane wyrazy podziel na 2 grupy w zależności od tego czy kojarzą ci się z

barwami ciepłymi czy zimnymi

LAS JEZIORO PLA ŻA MORZE ZBO ŻE SŁOŃCE CIEŃ

BARWY ZIMNE BARWY CIEPŁE
las – zieleń słońce –żółty
jezioro – niebieski zboże – odcień żółci
morze – niebieski
cień – odcień szarości

• scenki dramoweprzedstawiające wakacyjne wydarzenia np. kąpiel w morzu,
pobyt na plaży, rozbicie namiotu nad jeziorem itp.

13. „Moje wakacyjne wspomnienia” – malowanie farbami plakatowymi. Uczniowie
wypowiadają się jakich barw użyli przy malowaniu obrazka. Wystawa prac w klasowej
galerii.

14.Pożegnanie


