
                                                                

                        Konspekt do zajęć zintegrowanych w klasie II

opracowała:  mgr Anna  Rezik

Blok tematyczny: Święta Bożego Narodzenia.

Temat dnia: Wigilij ne przygotowania.

                    Wypowiedzi dzieci na temat „Świąteczne zwyczaje w mojej rodzinie”.
                    Czytanie i pisanie wigilijnych potraw i kolęd. Pisanie życzeń świątecznych.

        Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
        Wykonanie kompozycji płaskiej z gotowych elementów - „Kartka Świąteczna”.
        Śpiewanie znanych kolęd.

Cele operacyjne: zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia.
                           Po zajęciach uczeń:

-  zna podstawowe potrawy wigilijne,
- rozpoznaje tytuły popularnych kolęd,
- umie wypowiadać się na określony temat,
- słucha wypowiedzi innych,
- wyszukuje w tekście prawidłowe informacje,
- czyta ze zrozumieniem polecenia,
- pisze życzenia świąteczne,
- potrafi współpracować w grupie,
- umie dodawać i odejmować w zakresie 100,
- samodzielnie projektuje i wykonuje kartkę świąteczną,
- dba o ład i porządek na stanowisku pracy,
- potrafi zaśpiewać kolędę,
- rozumie znaczenie świąt w umacnianiu więzi rodzinnych.

Metody:
aktywizujące: odgrywanie ról, skojarzenia,
słowna: pogadanka, rozmowa kierowana,
elementy metody problemowej,
działalności praktycznej.

Formy:  zbiorowa jednolita, w grupach, indywidualna.

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta z kolędami, zestawy poleceń i materiałów
          dla grup i uczniów, znaczki za aktywność, choinka z kartonu, bombki

                                  z papieru, obrazki z symbolami świątecznymi, kartony papieru.



                                                                

                                                      Przebieg lekcji

I. Część wstępna

1. Powitanie gości.
2. Zabawa w skojarzenia - dzieci siedzą w kręgu, nauczyciel podaje słowo "zima",
   wypowiada imię dziecka i rzuca do niego piłeczkę. Następnie dziecko mówi swój 
   wyraz (np. sanki) i podaje piłeczkę do innego kolegi. I tak dalej, aż każdy dostanie 
   piłkę.

II. Cz ęść właściwa

3.Wprowadzenie do tematu. Wysłuchanie w ciszy i skupieniu kolędy „Wśród nocnej 
   ciszy”. Rozmowa N.: Z jakimi świętami związana jest ta kolęda?
   Czy znacie jakieś zwyczaje, tradycje świąteczne? W trakcie wypowiedzi dzieci 
   szukają na tablicy symboli świątecznych.
4. Po wypowiedziach N. proponuje U., aby ozdobili choinkę bombkami poprzez   
   zabawę w mimów. U. demonstrują czynności cicho odczytywane z szablonów  
   bombek. Pozostali odgadują. Następnie odwracają bombki i układają szablony na 
   choince wg kolejności od najmniejszej do największej i odczytują hasło „Święta
   Bożego Narodzenia”.
5. Instrukcja do dalszej pracy. N. dzieli U. na trzy grupy i objaśnia polecenia.
   I grupa otrzymuje kartoniki z różnymi tradycjami świątecznymi. Mają wybrać te,      
   które   pasują do Świąt Bożego Narodzenia i nakleić na karton papieru.
   II grupa musi dopasować nazwę potrawy wigilijnej do przepisu. Całość naklejają na 
   karton.
   III grupa musi odgadnąć tytuły kolęd z rozsypani wyrazowej i napisać je na kartonie.
   Po wykonaniu zadania uczniowie  zawieszają prace na tablicy i lider odczytuje 
   rozwiązania. Nauczyciel nagradza uczniów za poprawne wykonanie zadań    
   znaczkami w postaci gwiazdek.
6. W ramach przerwy śródlekcyjnej uczniowie śpiewają znaną kolędę.
7. Wykonanie kartki świątecznej. U. otrzymują wcześniej wycięte choinki,
    naklejają je na złożoną kartkę, dekorują i w środku piszą życzenia.

 III. Cz ęść końcowa

8. Podsumowanie zajęć. Rozdanie kart pracy dla każdego ucznia do samodzielnego    
   rozwiązania..
9. N. ocenia  poprawność zadań.

          10. Uporządkowanie stanowisk pracy.
          11. Wręczenie kartek świątecznych gościom.

IV. Wspólne omówienie zajęć



                                                                

                                                                                    Załącznik nr 6.

                                          Karta pracy

1.Uzupełnij zdania:
Kiedy zaświeci pierwsza ......................... z całą rodziną zasiadamy do 
................................. wieczerzy. Najpierw się modlimy i dzielimy 
................., składamy ..........................., później zasiadamy do stołu 
nakrytego ......................  obrusem. Często pod  obrus kładziemy
.......................... Potraw na stole powinno być ...... Najbardziej popularne 
 to ..................... czerwony z uszkami, ................... smażony, kompot
z  ............................................, ........................... i .......................... .
Pod choinką znajdujemy .............................. . O północy idziemy na
..................................... .

2. Rozwiąż działania, wyniki ułóż od najmniejszego do największego i napisz
hasło:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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15+15
   Y
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   E30+40

  Ą

40-12
  Ł
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  S
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    !
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    O



                                                                

                                                                              Załącznik nr 3.

Dopasuj nazwy potraw do przepisów i naklej je na kartę.

czerwony barszcz z uszkami

1 kg buraczków czerwonych, 2 ząbki czosnku, cebula, przyprawy do smaku,
cukier, 2 szklanki kwasu buraczanego

                                             karp smażony

                       1 kg karpia, mąka, bułka tarta, jajko, masło

                                                 piernik

3 szklanki mąki, pół szklanki oleju, pół szklanki mleka, szklanka miodu,
orzechy laskowe i włoskie, 3 jaja, proszek do pieczenia, przyprawa korzenna

                                     kompot z suszonych owoców

1 litr wrzącej wody, cukier, cynamon, suszone owoce - jabłka, śliwki, gruszki,
morele

makowiec

400 gramów mąki, szklanka cukru, cukier waniliowy, 3 jaja, pół szklanki mleka,
margaryna, 70 gramów drożdży, 15 dag zmielonego maku

zupa grzybowa

wywar z jarzyn, 50 gramów suszonych grzybów, 6 łyżek śmietany, pieprz, sól



                                                                

                                                                                            Załącznik nr 4.

Ułóż z rozsypani tytuły znanych kolęd i naklej je na kartkę.

Wśród nocnej

     do Betlejem

Przybieżeli            rodzi

        ciszy

Cicha

          Bóg się        Lulajże

   Do szopy

            noc

w Betlejem Dzisiaj

     hej  pasterze

Jezuniu



                                                                

                                                                                               Załącznik nr 5.

Wybierz te tradycje i zwyczaje, które pasują do Świąt Bożego Narodzenia
i naklej je na kartkę.

wigilijna wieczerza

                  siano pod obrusem

baranek

choinka

biały obrus

święconka

śpiewanie kolęd

12 potraw

mazurki

wolne miejsce dla gościa

dzielenie się opłatkiem

pisanki

pierwsza gwiazdka

Pasterka

Śmigus - Dyngus

zwierzęta mówią ludzkim głosem

prezenty

palma



                                                                

                                                                                                  Załącznik nr1.

Czynności do zabawy w "mimów" zapisane na odwrotnej stronie bombek



                                                                

                                                                                                 Załącznik nr 2.

Hasło utworzone na choince


