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Konspekt dziennego ośrodka pracy prowadzonego  

 W klasie I d zespołu terapeutycznego  

 

 
KRĄG TEMATYCZNY: NASZE UBRANIE 
 
Temat dnia: Buty 
 
Cel główny: 
 

Uczeń rozpoznaje obuwie  
 
Cele operacyjne: 
 

- Uczeń powinien znać: 
• nazwy i kolejność dni tygodnia, miesięcy i pór roku, 
• najważniejsze cechy aktualnej pory roku – zima, przedwiośnie 
• nazwy poszczególnych części garderoby, 
• literę: B, b. 

 
- Uczeń powinien umieć: 

• dopasować ubiór do pory roku i aktualnej pogody, 
• zredagować odpowiedź na pytanie nauczyciela w oparciu o bezpośrednią obserwację, 

czytany tekst i ilustrację, 
• dodawać i odejmować w zakresie 10, 
• wiązać sznurowadła, 
• posługiwać się farbami. 
 

- Uczeń powinien rozumieć: 
• potrzebę troski o własne zdrowie. 

 
Formy: indywidualna, zbiorowa. 

 
Metody: 

- słowna, 
- oglądowa,  
- praktycznego działania. 

 
Środki dydaktyczne: 
 

• opowiadanie pt. „Buty” wydawnictwo JUKA 
• karty pracy Irena Polkowska 
• nagranie piosenki pt. „Nasza zima zła” 
• ilustracje przedstawiające różnego rodzaju buty 
• lalka i odzież zimowa dla niej 
• buty na różną pogodę i porę roku 

 



 
 
Przebieg zajęć: 
 
I. Zajęcia wstępne: 

1. Powitanie. 
2. Ćwiczenia kalendarzowe 

a) ustalenie aktualnego dnia tygodnia, 
b) obserwacja pogody za oknem, 
c) sprawdzenie obecności 

 
II. Część główna: 
 

1. Słuchanie z taśmy magnetofonowej piosenki pt. „Nasza zima zła”. 
Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela: 

- o jakiej porze roku jest mowa w piosence? 
- jak należy ubierać się w zimie? 
 

3. Wszystkie dzieci ubierają lalkę w odzież zimową. 
4. Wykonywanie działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie dwudziestu.  

Uczniowie układają wyniki działań w pewnym porządku. Po odwróceniu kart ukazuje się 
rysunek butów. 

5. Czytanie przez nauczyciela tekstu pt. „Buty”. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące 
treści. 

6. Dzieci wyjmują z tajemniczego worka różnego rodzaju buty. Określają ich kolor  
i wielkość. Ustalają, do jakiej pory roku pasuje dany but.     

7.  Ćwiczenia ruchowe. Uczniowie maszerują podnosząc wysoko kolana. Stukają obcasami. 
Markują sznurowanie butów. 

8. Dzieci dobierają w pary pozostawione na środku klasy buty. 
9. Ustalenie, że na początku wyrazu „buty” słychać literkę „b”. 
10.  Wszyscy uczniowie piszą literkę ” b”, najpierw po śladzie, a potem samodzielnie. 
 

III. Ekspresja. 
Wyklejanie konturów butów zimowych plasteliną. 
 

IV.  Zajęcia końcowe: 
-urządzenie wystawy prac plastycznych dzieci, 
-uporządkowanie klasy, 
-ocena całego dnia pracy, 
-pożegnanie. 
 
 
 
 

Opracowanie: Ewa Kusiak 


