
Scenariusz zajęć edukacji polonistycznej w klasie I c opracowany przez
 Agatę Sosnowską

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Już czytam

Kompetencje kluczowe:
- rozwijanie kompetencji językowych
- inspirowanie do twórczego myślenia

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wyróżnia głoski w wyrazach
- dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów z wykorzystaniem kolorowych

kubków
- zapisuje poznane litery i wyrazy (chętni)
- odczytuje poznane wyrazy 
- uszeregowuje wyrazy związane ze szkołą w hierarchii ważności
- zapamiętuje wyrazy związane ze szkołą
- rozwija sprawność manualną 
- reaguje na sygnał
- rozwija wyobraźnię
- aktywnie słucha muzyki
- umie współpracować  w grupie.

Metody: poker kryterialny, gra dydaktyczna, aktywne słuchanie muzyki.

Formy organizacyjna: zajęcia z całą klasą, grupowa,  indywidualna.

Środki dydaktyczne: packi, mata do kodowania, kolorowe kubki, szpatułki z 
imionami, szablon szkoły do pokera terytorialnego dla grup, karty- wyrazy do 
pokera z rysunkami, mazaki, piosenka, „Gotitas de amor” do aktywnego 
słuchana i woreczek dla każdego dziecka

Przebieg zajęć:

1. Odkodowanie z kolorowej maty i kubków tematu zajęć.
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2. Podanie celów zajęć:
 Dzisiaj na zajęciach będziemy ćwiczyli czytanie, głoskowanie wyrazów. 
Zapamiętamy te, które są  związane ze szkołą. Potem w grupach ozdobicie 
rysunek szkoły poznanymi literkami tworząc z nich kolorowe szlaczki.

3. Odczytywanie wyrazów umieszczonych na dywanie
Dzieci siedzą w kręgu, przed nimi packi- 1 na parę.
Na dywanie rozłożyłam różne wyrazy, kto z was rozpoznaje wyraz i potrafi  go 
odczytać zgłasza się i paca go packą, jeśli zrobi to poprawnie odkłada przed 
sobą. My będziemy dzielić te wyrazy na sylaby i głoski.

Wyrazy:  kot, ławka, tablica, stołówka, nauczyciel, dywan, lekcja, gumka, 
mama, obiad, dzwonek, nauka, but, lato, mata, lody, sok, Adam, Tomek, 

Dzieci odczytują wyrazy, głośno je dzielimy na sylaby i głoski.
Sprawdzamy kto przeczytał najwięcej wyrazów, nagradzamy brawami. 
Grupujemy wyrazy w dwóch kolumnach, na te związane ze szkołą i nie 
związane. Zwracamy uwagę na te wyrazy, które mogą być związane ze szkołą, 
ale nie muszą np. obiad

4. Budowanie modeli wyrazów z kolorowych kubków
  N-l prosi pary dzieci by ułożyły przed sobą z czerwonych i niebieskich kubków
modele wyrazów, które wcześniej zostały przegłoskowane: lato, but, sok, lody, 
mama, ławka
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5. Poker terytorialny
Za chwilę podzielę was na grupy, każda z grup dostanie rysunek szkoły z 
okienkami na wyrazy i kopertę z wyrazami, które trzeba przykleić do okienek. 
Wybierzcie te wyrazy, które są związane ze szkołą i przyklejcie do okienek. Na 
żółtym tle naklejamy najważniejsze waszym zdaniem wyrazy, na białym mniej 
ważne, a na dachu najmniej ważne.

Wyrazy w kopercie dla ułatwienia zawierają rysunki, zestaw wyrazów taki sam 
jak podczas pracy z głoskowaniem i pacaniem. Omówienie i porównanie prac 
grup.

6. Aktywne słuchanie muzyki.
Dzieci siedzą w kręgu , przed każdym dzieckiem woreczek, zabawa do 
muzyki „Gotitas amor” 

7. Ozdabianie szkoły szlaczkami literkowymi.
Każda grupa wykorzystując mazaki i swoje pomysły ozdobi szkołę 
literkowymi szlaczkami, by była piękna i kolorowa.

8. Wystawka prac, wyróżnienie wszystkich z uwagi na kolory, staranność, 
pomysłowość.

9. Podsumowanie zajęć.
Jakie wyrazy na dzisiejszej lekcji były najważniejsze, dlaczego?
Co podobało wam się najbardziej? O czym opowiesz rodzicom w domu?
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