
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH 

KLASA:  3 i 

NAUCZYCIEL : Elżbieta Gill 

DATA: 16. 03. 2018 r. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 min.     

BLOK  TEMATYCZNY: DZIŚ SĄ MOJE URODZINY 

TEMAT DNIA: TO UMIEM! 

TEMAT ZAJĘĆ:  Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe, w tym zadań związanych 

z kalendarzem, czasem i pieniędzmi. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce relaksacyjnej „Uwierz 

w siebie – Motywacja”. Sprawdzenie biegłości w wykonywaniu czterech działań w zakresie 

100. Porządkowanie i porównywanie liczb w zakresie 1000.  

RODZAJE AKTYWNOŚCI: polonistyczna, matematyczna, muzyczno - ruchowa 

CELE OPERACYJNE : 

Uczeń: 

- uważnie słucha i odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu zadania; 

- uważnie ogląda kalendarz i potrafi z niego skorzystać; 

- wypowiada się pełnymi zdaniami; 

 - zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych; 

- umie liczyć w zakresie czterech działań do 100; 

- porządkuje i porównuje liczby w zakresie 1000; 

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach muzyczno- ruchowych. 

CELE WYCHOWAWCZE: 

Uczeń: 

  - aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

 - zachowuje się zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas zajęć; 

 - dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela; 

 



Metody pracy (wg R. Więckowskiego): 

- informacyjne (wyjaśnienie) 

- heurystyczne (problemowe) 

 

Formy pracy (wg R. Więckowskiego): 

- aktywność indywidualna jednolita 

- aktywność zbiorowa jednolita  

 

Środki dydaktyczne (wg R. Więckowskiego): 

- techniczne (tablica interaktywna, projektor, laptop) 

-konwencjonalne („Moje ćwiczenia matematyka cz. 2, karta pracy z wyrazami do 

uzupełnienia)  

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I Część wstępna 

1. Czynności organizacyjno-porządkowe:  

- sprawdzenie przygotowania materiałów potrzebnych do realizacji zajęć, 

- omówienie zasad oceniania aktywności. 

       2.  Wprowadzenie do tematu lekcji – wyświetlenie na tablicy interaktywnej wyrazów.  

             Uzupełnianie brakujących w nich liter lub sylab tworzących hasło zajęć:  To umiem! 

             To potrafię! To wiem! Wklejenie karty pracy do zeszytu. 

 

W puste miejsce wpisz brakującą literę lub sylabę. 

 

1. AU……BUS              B……MERANG        HU…...OR 

 

H…...ENA            SZY……PANS 

 

2. S……ÓŁ                  B……RÓWKA             …….RZECZKA 

 

S…….ŻAK           A……RYKA               C…….ŻAR 

 

3. S……ŁÓWKA           …….LBŁĄD                …….UCHA 



 

 II Część główna 

1. Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań na porównywanie różnicowe, w 

tym zadań związanych z kalendarzem, czasem i pieniędzmi – wykonanie ćw. 1 s. 52. 

Wyświetlanie ćwiczeń  i uzupełnianie ich przez dzieci na tablicy interaktywnej. 

2. Przerwa śródlekcyjna – ćwiczenia ruchowe przy muzyce relaksacyjnej „Uwierz w 

siebie – Motywacja” przy prezentacji multimedialnej. 

3. Sprawdzenie biegłości w wykonywaniu czterech działań w zakresie 100 – 

wykonanie ćw. 2 s. 53. Wyświetlanie ćwiczeń  i uzupełnianie ich przez dzieci na 

tablicy interaktywnej. 

4. Porządkowanie i porównywanie liczb w zakresie 1000 – wykonanie ćw. 3 s. 54. 

Wyświetlanie ćwiczeń  i uzupełnianie ich przez dzieci na tablicy interaktywnej. 

 

   III Część końcowa 

1. Podsumowanie zajęć.  

2. Ocena aktywności i zachowania uczniów. 

 

 


