
KONSPEKT TOKU LEKCJI : 

Klasa / dzień: Ib, 02.04.2019 

Nauczyciel: D. Dryka 

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

 

I. Zagadnienia programowe: Głośne czytanie wiersza „Na wielkanocnym stole”; 

przygotowania do Świąt Wielkanocnych i tradycje związane z tymi świętami; układanie i 

zapisywanie zdań; obliczenia w zakresie 16. 

 

II. Temat dnia:  Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

 

III. Cele lekcji: a) główny:  

 wypowiada się na temat przygotowań do Świąt Wielkanocnych na podstawie wiersza i 

własnych doświadczeń; 

 zna i nazywa tradycje Świąt Wielkanocnych. 

 

                          b) szczegółowy:  

Uczeń: 

 czyta ze zrozumieniem głośno tekst wiersza; 

 potrafi utworzyć i zapisać zdania; 

 potrafi utworzyć wyrazy z rozsypani sylabowej; 

 wykonuje obliczenia w zakresie 16; 

 opisuje wygląd tradycyjnego stołu wielkanocnego. 

 

        

IV. Metody nauczania: gramatyczno- tłumaczeniowa, bezpośrednia, aktywizująca, elementy 

metody Frienetta  

      i formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, całą klasą.  

 

V. Pomoce dydaktyczne: tablica, kreda, książka i zeszyt ćwiczeń, ekran, projektor, 

komputer, multibook, kredki, gra planszowa, pionki, karty z działaniami matematycznymi, 

liczydła kulkowe, „tajemniczy woreczek” z różnymi przedmiotami. 

 

VI. Przebieg zajęć: 

a) faza wprowadzająca: 

- czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności, zapisanie celu lekcji w 

formie pytania na tablicy ( 3’), sprawdzenie zadania domowego- nauczyciel podchodzi do 

każdego ucznia i sprawdza wykonanie zadania domowego. (3’)  

 

- wprowadzenie/powtórzenie wiadomości: „Tajemniczy woreczek” – ćwiczenie 

kreatywnego myślenia- nauczyciel wrzuca do woreczka kilka dowolnych przedmiotów 

związanych ze Świętami Wielkanocnymi i wiosną, np. pisanka, kwiatek, słonko, motyl, 

koszyczek . Chętne dziecko losuje 3 przedmioty i wymyśla historyjkę i ich udziałem. (4’) 

 

b) faza realizacyjna: 

- przedstawienie tematu: „Na wielkanocnym stole” - chętni uczniowie odczytują wiersz M. 

Strzałkowskiej i udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące treści wiersza (6’). „Świąteczne 

przygotowania” – dzieci wypowiadają się swobodnie na temat przygotowań do Świąt 

Wielkanocnych w ich domach + indywidualne wykonanie ćwiczenia 1/s. 102 – utworzenie i 

zapisanie zdań związanych z przygotowaniami świątecznymi (5’). „Nasze tradycje i symbole 



związane z Wielkanocą” – dzieci pracując techniką „burzy  mózgów” podają swoje 

skojarzenia, a nauczyciel zapisuje je na tablicy (3’). 

 

- ćwiczenia samodzielne i z nauczycielem: „ Wielkanocne łamigłówki” - uczniowie pracując 

całą klasą odgadują zagadki wielkanocne prezentowane przez nauczyciela na ekranie (5’). 

„Wielkanocne układanki” – ćwiczenie online – uczniowie układają z rozsypanek sylabowych 

wyrazy związane z tradycjami Świąt Wielkanocnych (4’). „Wielkanocne jaja” – uczniowie 

grają w parach w grę planszową wykonując działania matematyczne (8’) 

 

c) faza podsumowująca: 

- „Łańcuch wielkanocnych skojarzeń” – nauczyciel rozpoczyna zabawę podając pierwszy 

wyraz i wskazując osobę, od której i w jakim kierunku ma być tworzony łańcuch 

wielkanocnych skojarzeń. Jeśli np. nauczyciel powiedział: pisanka, zadaniem wskazanego 

dziecka jest powtórzyć wyraz pisanka i dodać swój np. baranek. Kolejne dziecko musi 

powtórzyć pisanka, baranek i dodać swój wyraz (3’). 

- zadanie domowe: Nauczyciel poleca, by uczniowie trenowali w domu czytanie wiersza z 

podręcznika (1’). 

 

VII. Informacje dodatkowe: 

a) zadania dodatkowe (w przypadku nadmiaru czasu): wykonanie zadań 2 i 3 z ćwiczeń 

s. 103 m.in. dokończenie kolorowania pisanek według podanej instrukcji. 

 

b)  przewidywane problemy i sposoby ich rozwiązania: Jeżeli faza przedstawienia tematu 

będzie trwała za długo nauczyciel zmniejsza liczbę przykładów w zadaniach wykonywanych 

na ekranie. 

 

 

 

 

                                                                      

  

 

 

 


