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KONSPEKT LEKCJI W KL. I.

Temat bloku: Smacznie, zdrowo, kolorowo.
Temat dnia: Robimy desery z owoców.
Temat lekcji: Wprowadzenie litery „s” na podstawie wyrazu „ sok”.
(czas trwania zajęć – 45 min.)
Cele ogólne:
- doskonalenie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej,
- doskonalenie umiejętności kształtnego pisania,
- rozwijanie umiejętności dłuższych wypowiedzi na dany temat,
- bogacenie słownictwa,
- doskonalenie techniki czytania,
- kształcenie umiejętności wyodrębniania w tekście zdań,
- kształcenie nawyków właściwego odżywiania się.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 -      wypowiada się na temat przyrządzania i spożywania deserów i koktajli mleczno – owocowych,
- rozpoznaje produkty spożywcze różnymi zmysłami,
- potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów ze spółgłoską „s”,
- umie kształtnie napisać literę „s, S” w izolacji oraz w połączeniach literowych iw wyrazach,
- umie porządkować obrazki według zdarzeń i dobrać do nich odpowiednie podpisy,
- wyróżnia w tekście zdania pytające i oznajmujące,
- potrafi głośno odczytać wskazane wyrazy – sylabami i całościowo,
- potrafi uważnie słuchać czytanego przez nauczyciela tekstu,
- wyszukuje i odczytuje w tekście czytanki zdania pytające i odpowiadające im zdania oznajmujące,
- udziela odpowiedzi na pytania zawarte w tekście czytanki.
Metody:
a) słowne:
- rozmowa,
- praca z tekstem,
b) poglądowe:
- pokaz.
Formy pracy:
- zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita.
Środki dydaktyczne:
Produkty spożywcze (mleko w kartonie, cukier, sól, soki w kartonach, świeże owoce – jabłko, gruszka,
pomarańcza, banan), nakrywki białe, czerwone i niebieskie, podręcznik i karty pracy („Wesoła szkoła” cz.I
WSiP)



L.
p.

Cele operacyjne Warunki
pobudzające
do aktywności

Zadania dla uczniów Czynności uczniów Obszar
aktywności

                                  Część  wstępna
1.

2.

3.

Rozpoznaje i
nazywa owoce.

Swobodnie
wypowiada się nt.
przyrządzania
koktajli mleczno
– owocowych.
Rozpoznaje
produkty
spożywcze
różnymi
zmysłami

Okazy owoców.

Okazy owoców,
mikser.

Mleko, cukier
sól, soki,
świeże owoce.

Rozpoznawanie i
nazywanie owoców.

Wypowiadanie się nt.
deserów, sposobów
ich przyrządzania

Nazywanie produktów
spożywczych.

Uczniowie podchodzą do
stolika, biorą do ręki owoce i
nazywają je.
Wypowiadają się nt. ich
ulubionych deserów,
sposobu przyrządzania oraz
higieny pracy.

Uczniowie rozpoznają
produkty różnymi zmysłami:
wzrok (oglądanie),
dotyk (z zamkniętymi
oczami), węch, smak.

przyrodnicza

przyrodnicza

przyrodnicza

                                   Część główna

1.

2.

3.

4.

5.

Wypowiada się
nt. ilustracji w
podręczniku.
Potrafi dokonać
analizy i syntezy
wyrazów ze
spółgłoską „s”.

Umie kształtnie
pisać literę „s”
oraz jej
połączenia.

Potrafi podpisać
obrazki wyrazami
z literą „s”
znajdującą się w
różnych
miejscach w
wyrazie.
Porządkuje
obrazki według
zdarzeń i dobiera
do nich
odpowiednie
podpisy.

Podręcznik.

Nakrywki białe,
czerwone i
niebieskie.

Karty pracy.

Karty pracy.

Karty pracy.

Wypowiadanie się nt.
tego, co dzieje się na
ilustracji.
Układanie modelu
oraz dźwiękowej
budowy wyrazu.

Pisanie litery „s” oraz
jej połączeń z innymi
literami.

Podpisywanie
obrazków właściwie
dobranymi wyrazami.

Porządkowanie
ilustracji według
kolejności zdarzeń,
dobieranie do nich
podpisów.

Odpowiadają na pytania: Co
robi mama? Co robi Adam?
Z czego robią sok?
Uczniowie dokonują analizy
i syntezy wyrazów ze
spółgłoską „s” ( sok, kosa,
samolot, serek, kosmos).
Układają model, a następnie
dźwiękową budowę wyrazu.
Uczniowie analizują kształt
litery „s”, określają w jakich
liniach jest pisana, jak jest
łączona z innymi literami.
„Piszą” literę najpierw
palcem w powietrzu i na
ławce, następnie ołówkiem
w kartach pracy piszą literę
oraz sylaby z literą „s”.
Uczniowie samodzielnie
odczytują podpisy,
dopasowują je do obrazków
i piszą w liniaturze.

Wypowiadają się na temat
obrazków (etapy pracy przy
sporządzaniu soku),
odczytują zdania – podpisy,
określają właściwą kolejność
obrazków i
odpowiadających im zdań.
Numerują obrazki według
właściwej kolejności.

polonistyczna
przyrodnicza

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna
przyrodnicza
matematyczna



6.

7.

8.

9.

Potrafi głośno
odczytać wyrazy
sylabami i
całościowo.
Potrafi uważnie
słuchać czytanego
przez nauczyciela
tekstu.
Wyszukuje i
odczytuje w
tekście czytanki
zdania pytające i
odpowiadające im
zdania
oznajmujące.
Udzielają
odpowiedzi na
pytania zawarte w
tekście czytanki.

Podręcznik.

Podręcznik.

Podręcznik.

Podręcznik.

Czytanie wyrazów z
dolnego marginesu w
podręczniku.

Słuchanie czytanego
przez nauczyciela
tekstu.

Samodzielne czytanie
tekstu, wyszukiwanie
w nim zdań
pytających i
oznajmujących.

Samodzielne, ustne
układanie odpowiedzi
na dwa ostatnie
pytania tekstu.

Wskazani uczniowie głośno
odczytują wyrazy najpierw
sylabami, a następnie
całościowo.
Słuchają tekstu czytanki i
zastanawiają się, czy pasuje
on do obrazka i do tematu
zajęć.
Uczniowie samodzielnie
czytają tekst z podręcznika.
Wyszukują w nim zdań
pytających i oznajmujących.

Uczniowie odczytują dwa
ostatnie pytania tekstu i
udzielają na nie ustnej
odpowiedzi.

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna

polonistyczna
przyrodnicza

Część końcowa

1. Zadanie pracy
domowej.

Uczniowie nauczą się czytać
tekstu ze s. 63 podręcznika
ze szczególnym zwróceniem
uwagi na znaki znajdujące
się na końcu zdań.

polonistyczna


