
 

 

Konspekt zajęć dla klasy II  

 

Opracowała: Halina Sieczkoś 

Ośrodek tematyczny: Zbliża się Boże Narodzenie 

Temat dnia: Ubieramy choinkę 

 

Zapis w dzienniku: Swobodne wypowiedzi o tradycji strojenia drzewka na podstawie historyjki 

obrazkowej i własnych doświadczeń. Dobieranie przymiotników do podanych rzeczowników. 

Uzupełnianie zdań rzeczownikami. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Wykonanie ozdób 

choinkowych i ubieranie klasowego drzewka. 

Uczeń potrafi:  

− Wypowiadać się w kilku zdaniach na podany temat 

− Dobierać przymiotniki do podanego rzeczownika 

− Rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia 

− Rozwiązywać łamigłówki matematyczne 

− Wykonać ozdobę choinkową wg podanej instrukcji 

 

Formy: zbiorowa jednolita, indywidualna, zbiorowa zróżnicowana 

Środki dydaktyczne: historyjka obrazkowa, tekst z lukami, ilustracja do zadania tekstowego, 

łamigłówka matematyczna, szablony i instrukcja wykonania ozdób choinkowych, Podręcznik 

„Już w szkole” 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu 

� Dopasuj wyniki do działań i odczytaj hasło: 

8 9 10 12 14 18 

Ś W I Ę T A 



 

 

 

 

2. Rozmowa na temat : Jak przygotowujemy się do świąt? 

3. Opowiadanie historyjki obrazkowej (Podręcznik , s.64 ćw.1) 

4. Układanie zdań we właściwej kolejności (wklejenie do zeszytu) 

 

5. Dobieranie przymiotników do rzeczownika choinka  

 

 

 

     Jaka ? 

 

 

      

 

 

 

6. Przerwa śródlekcyjna 

7. Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki (praca w ćwiczeniach) 

3 ⋅ 3 2 ⋅ 5 3 ⋅ 4 2 ⋅7 2 ⋅ 4 3 ⋅ 6 

Później ozdobimy nimi choinkę. 

Już czas pomyśleć jak przygotujemy się do świąt. 

W końcu przygotujemy prezenty dla bliskich i położymy je  pod choinką. 

Najpierw zrobimy ozdoby choinkowe. 

Zbliża się Boże Narodzenie. 



8. Układanie treści zadania do ilustracji 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Praca z ćwiczeniami s.64 ćw. 2 – odczytanie z rozsypanki sylabowej nazw ozdób 

choinkowych 

10. Uzupełnianie zdań rzeczownikami 

Uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie: 

drzewko, bałwanek, dzwoneczek, choinka, sopelek, gwiazda, łańcuch 

Ewa, Ania i Tomek ubierają ………………Ewa zawiesiła czerwone ……………… 

i białego ……………..Tomek zawiesił na kilku gałązkach niebieskie ……………... 

Ania udekorowała choinkę złotym …………………..Na czubku dzieci umieściły 

złotą  ………………….  .  ………………  jest bardzo kolorowe. 

11. Zadanie:  

Przeczytaj tekst i zgodnie z jego treścią „ubierz” choinkę 

 

12. Wykonanie gwiazdek na choinkę według podanej instrukcji 

13. Podsumowanie zajęć 



� Ozdobienie gwiazdkami choinki 

 


