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SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE I Z WYKORZYSTANIEM TIK 

Krąg tematyczny: Maj jest kolorowy 

Temat: Majowa łąka 

Zapis w dzienniku: 

Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ń. 

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni, Ni. Wypowiedzi na temat roślin i zwierząt 

występujących a łące na podstawie prezentacji i własnych doświadczeń. Praca rolnika w czasie 

sianokosów. Rozwiązywanie zadań tekstowych –obliczenia pieniężne. „Wiosenne motyle” – 

wykonanie witrażu. 

 

Cele operacyjne: 

 wypowiada się na temat ilustracji i prezentacji 

 rozpoznaje, nazywa i pisze głoski ni, Ni 

 dokonuje analizy słuchowo- wzrokowej wyrazów z głoską miękką ni 

 rozwiązuje zadania – wykonuje obliczenia pieniężne 

 wie jakie rośliny występują na łące – z wykorzystaniem prezentacji 

 wie na czym  polega praca rolnika na podstawie filmu 

 wykonuje witraż 

 

Cele sformułowane w języku ucznia: 

 poćwiczyć dzielenie wyrazów na głoski i sylaby 

 poznasz i nauczysz się pisać litery ni, Ni 

 rozwiązujesz zadania tekstowe związane z obliczeniami pieniężnymi 

 porozmawiasz na temat pracy rolnika na łące 

 wykonasz pracę plastyczną na podany temat 

 

Kryteria oceniania: 

W trakcie zajęć będę zwracać uwagę, czy: 

 wypowiadasz się na temat ilustracji, filmu o pracy rolnika 

 potrafisz dzielić wyrazy na głoski i sylaby 

 rozpoznajesz, nazywasz i piszesz litery ni, Ni 

 rozwiązujesz zadania tekstowe 

 estetycznie wykonujesz pracę plastyczną     

 

Środki dydaktyczne: 

Podręczniki, kolorowe kartki, książki i albumy poświęcone łąkom, florze i faunie żyjącym na 

łące, nagranie radosnej muzyki, kolorowa bibuła, utwór P. Czajkowskiego „Walc kwiatów”, film 

o pracy rolnika oraz o zwierzętach żyjących na łące.   

 

  



Plan zajęć: 

 

1. Kolorowa łąka – wskazywanie kolorowych elementów na łące. 

2. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej ni, Ni. 

3. Na majowej łące – wypowiedzi na podstawie ilustracji, filmu i własnych doświadczeń, 

4. Sianokosy – poznanie pracy rolnika na podstawie filmu. 

5. Obliczenia w zakresie 20 – rozwiązywanie zadań. 

6. „Wiosenne motyle” – wykonanie witraża. 

7. Podsumowanie zajęć: zgaduj – zgadula na temat łąkowych roślin i zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


