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W krainie zagadek
Konspekt zajęć kształcenia zintegrowanego dla klasy I.

Temat: W Zagadkowie -  krainie zagadek.

Cele:
*Wdrażanie do wypowiedzi pełnym zdaniem,
*Rozwijanie mowy, pamięci oraz refleksu,
*Rozwijanie pamięci skojarzeniowej i logicznego myślenia,
*Doskonalenie sprawności manualnej,
*Stymulowanie twórczych zachowań dzieci,
*Wdrażanie do poznawania świata wszystkimi zmysłami,
*Doskonalenie czytania ze zrozumieniem.

Metody: zabawowa, problemowa, rozmowa, ćwiczenia.

Materiały i pomoce: kostka kolorów (oklejony sześcian z papieru, ściany w kolorach: białym,
czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, brązowym), teksty zagadek, pojemnik plastikowy
pełniący rolę pojemnika na zagadki, koperty w kolorach ścianek kostki, litery alfabetu
KARTA PRACY NR 1,magnetofon, płyty CD z nagranymi odgłosami codziennego życia,
odgłosami przyrody klej, podkładki, szmatki, mini cukierki- punkty, lizaki- premie(lizaczki z
naklejonymi z wycinanki buźkami dzieci).

Formy pracy:
*zbiorowa jednolita,
*indywidualna jednolita,
*indywidualna zróżnicowana.

Oczekiwane efekty pracy ucznia.
Uczeń potrafi:
-wypowiadać się pełnym zdaniem,
-kojarzyć fakty i logicznie myśleć,
-poszukiwać twórczych rozwiązań,
-wykorzystywać wszystkie zmysły do poznawania świata,
-ilustrować ruchem poznane rymowanki,
-czytać ze zrozumieniem,
-klasyfikować wyrazy według poznanej zasady.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Przygotowanie.
Ustalenie reguł zabawy (wypowiadamy się całym zdaniem- dobre odpowiedzi są premiowane
punktami, nie podpowiadamy, nie przeszkadzamy sobie).
1. Zabawa „Jakie to hasło?”
Nauczyciel przygotowuje zestaw zagadek (umieszcza je w pudełku plastikowym).Chętne
dzieci losują zagadkę i głośno ją odczytują. Pozostałe dzieci podają rozwiązanie.



Rozwiązaniem zagadek są litery alfabetu, które dzieci przyczepiają do tablicy magnetycznej
zgodnie z kolejnością i odczytują hasło ZAGADKOWO.
Zestaw zagadek:
*Ma mnie Zenek, Zosia, Zyta!
Kto ja jestem, każdy wie?!
No i Zorro też mnie chce! (Z)

*Dwa patyczki małe: w górze je złączono,
dołem rozdzielono, poprzeczką podparto.
Jaka to litera odgadnąć łatwo! (A)

*Ma mnie gwiazdka i grzechotka.
W Gdańsku, w górach też mnie spotkasz. (G)

*Pierwsza litera w alfabecie, kim ja jestem?
Czy już wiecie? (A)

*Kok i kajak- różne wyrazy, ale każdy zgadnie już teraz,
jaka litera je otwiera i jak kończy oba zarazem? (K)

*Podobna jestem do balonika,
chętnie koziołki w zeszycie fikam. (O)

*Ma mnie waga i Wioleta.
Kto ja jestem? Powiedz, czekam! (W)

*Ta literka Juleczko,
to spłaszczone kółeczko! (O)
Rozmowa z dziećmi na temat otrzymanego hasła.
-Co może znaczyć wyraz zagadkowo?
-Czy istnieje taka kraina?
-Jak wyobrażacie sobie życie mieszkańców tej zaczarowanej krainy?
-Czy lubicie zagadki?
-Jak powstają zagadki?
-Czy łatwo je ułożyć

2.Zabawa „Psotna małpka”
Psotna małpka Fiki-Miki
Do lusterka zaglądała ,
Wszystko wkoło podziwiała.
Wtem coś w lustrze zobaczyła
I się bardzo wystraszyła!
To coś zaczynało się na literkę ...(a)
Prowadząca pokazuje dowolną liter alfabetu, dzieci mówią co mogła zobaczyć małpka w
lustrze. Wymieniają nazwy przedmiotów, roślin itp. zaczynających się na wskazana literę,
Np. na „a” arbuz, agrafka, Ania. Dziecko wybrane przez nauczyciela siada na wskazanym
krzesełku i podaje co najmniej 3 wyrazy na literę „a”.

3.Zabawa „Odgłosy”- wysłuchanie odgłosów: pierwszy zestaw (morze, owce, ptaki, gęsi,
pies, kogut), drugi zestaw(tramwaj, autobus, samochód, pociąg, dzwonek, rower, motocykl),



trzeci zestaw (odgłosy lasy, plusk wody, brzęk owadów).Odgadywanie i nazywanie
odgłosów.

4.Zabawa „Mam nie mam”
Wybrane dziecko rzuca kostka. Pozostałe dzieci nazywają wskazany kolor i szukają go w
otoczeniu np. Mam białą koszulkę. Nie mam zielonych trampek.

5.Rymowanka „Placek” i zabawa ruchowa ilustrująca jej treść.

„Placek”
Baba placek ugniatała,
Wyciskała, wałkowała.
Raz na prawo, raz na lewo,
Potem trochę w przód i w tył,
Żeby placek dobry był.

6.Zabawa „Co opisano?”

Nauczyciel opisuje drobne przedmioty, dzieci odgadują co to może być np.
Długa, twarda, biała do tablicy doskonała (kreda)
Ma drewniany płaszczyk, ostry rysik, jest kolega gumki (ołówek)
Wskazane dzieci losują drobne przedmioty np. gumkę, pióro i układają podobne zagadki.

7.Zabawa „Czego dotykam?”

Uczniowie przesłaniają oczy. Nauczyciel podaje wygranemu dziecku drobny przedmiot np.
.pluszową zabaw, kostkę lodu. Zadaniem dziecka nie jest podanie nazwy przedmiotu, ale jego
cech np. miękki, ciepły, delikatny czy mokry, zimny, gładki.

8. Odgadywanie zapachów.
Nauczyciel przygotowuje watki nasączone różnymi zapachami  (należy zadbać o to by
zapachy nie przenikały się).
*zapach cytryny,
*zapach pomarańczy,
*zapach jabłek,
*zapach czekolady,
*zapach cebuli,
*zapach selera
*zapach pasty do zębów

9.Zagadki- nauczyciel zadaje zagadki.
*Cztery kopytka, rogi, bródka...
Już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka. (koza)

*Różnobarwni tancerze tańczą po papierze.
Obcasiki ostre mają. Na pewno wszyscy ich znają. (kredki)

*Małe zwierzątko sił ma niewiele,
a kopie w ziemi długie tunele. (kret)

*Czym ukroisz sobie chleba,



kiedy będzie ci potrzeba ? (nóż)

*W samym środku ma mnie słońce.
Koń, słoń, jabłoń zaś na końcu.
Na początku, chociaż chcecie,
Lecz mnie nigdzie nie znajdziecie. (ń)

*To naczynie proszę was trzyma ciepło długi czas. (termos)

*Na chmurę ciemną i mokrą’
przylepił się barwny półokrąg. (tęcza)

*Mieści w sobie „tor” i „ster”, na plecach co dzień do szkoły chodzi. (tornister)

*Jakie zwierzę z bajek ma takie zwyczaje, że
chce połknąć wnuczkę, a babcie udaje. (wilk)

*Idzie, idzie..., Dokąd zmierza?
Nie do celu, czas odmierza. (zegar)

10.Wyliczanka „Policz do 10”-ilustrowanie ruchem.

„Wyliczanka”
Na 1 klaśnij- na 2 skocz,
Trochę w lewą stronę zbocz.
Na 3 machnij nogą prawą, Ale zrób to bardzo żwawo.
A na 4- mrugnij okiem,
5- maszeruj równym krokiem,
6-oznacza podskok w górę,
jakbyś chciał podskoczyć w chmurę.
7- to jest kroczek w prawo,
8- możesz już bić brawo,
a na 9- LICZBA- krzyknij !
I na koniec stojąc w miejscu policz wolno do 10.

11.Nauczyciel przygotował 6 zestawów zadań w kopertach, zgodnie z kolorami kostki
kolorów. Rozdaje zadania dla grup według kolorów kopert i zadaje zagadki. Każde dziecko w
danej grupie dostaje swoją kopertę z zestawem zadań.
* grupa 1. Co to za kolor? Ma go żabka i trawka i paprotka w klasie?
* grupa 2. Co to za kolor? Ma go słońce, żółtko i żonkil?
* grupa 3. Co to za kolor? Ma go bajkowy Kapturek i pomidor?
* grupa 4. Co to za kolor? Ma go niebo, niezapominajka?
*grupa 5. Co to za kolor?  To kolor czekolady i kasztanów?
*grupa 6  Co to za kolor.?  To kolor śniegu, cukru, soli?

Dzieci otrzymują KARTĘ PRACY NR 1. Segregują wyrazy z kopert (nazwy osób, zwierząt,
roślin, rzeczy)  i przyklejają we właściwym miejscu w tabeli. Wspólnie ustalamy ich nazwę
RZECZOWNIKI. Zapisują nazwy „rzeczowniki” nad tabelą.



12. Podsumowanie zajęć- zliczenie punktów, zdobytych przez dzieci (każde dziecko mogło
zatrzymać cukierki- punkty). Wszyscy uczniowie dostali lizaczki- premie (dziewczynki
lizaczki z buźkami dziewcząt, a chłopcy z buźkami chłopców).
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Załącznik 1.

Zestawy wyrazów dla poszczególnych grup.

Grupa 1
kura, pies, piórnik, lizak, róża, pietruszka, Ania, mama

Grupa 2
strażak, tata, małpka, kogut, ołówek, podłoga, trawa, paprotka

Grupa 3
wróbel, krowa, kreda, farby, bratek, jabłoń, Tomek, siostra

Grupa 4
koń, osioł, tablica, stół, stokrotka, wiśnia, brat, Dorota

Grupa 5
wąż, mrówka, gąbka, ołówek, czereśnia, tulipan, dziadek, Kasia

Grupa 6
jaskółka, żuk, linijka, klej, śliwka, żołądź, Zosia, ciocia

Lizaki ozdobiono wycinanką (doklejono papierowe buźki)



KARTA PRACY NR 1

RZECZOWNIKI

Nazwy osób Nazwy zwierząt Nazwy roślin Nazwy rzeczy
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