Opracowała:
 Agnieszka Otczyk
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Scenariusz zajęć utrwalających wiadomości z zakresu wiedzy
 o kraju ojczystym  w klasie III - Moja Ojczyzna

I.Cele: 

1. Ogólny: czytanie ze zrozumieniem 
2. Szczegółowe: dziecko potrafi wymienić symbole narodowe, zna wielkich Polaków, potrafi rozpoznawać legendy dotyczące miast, potrafi wymienić zabytki Warszawy, rozwiązać krzyżówkę, zna państwa sąsiadujące z Polską, wie, że ,,Mazurek Dąbrowskiego’’ jest hymnem Polski. 
3. Wychowawczy: kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, doskonalenie komunikacji, kształtowanie postaw patriotycznych. 

   II.      Metody: aktywności twórczej
 III.      Formy: zespołowa, turniej
 IV.      Środki dydaktyczne: karteczki z fragmentami legend czytanych na lekcjach, widokówki z charakterystycznymi budowlami i pomnikami stolicy, karty z narysowanym konturem mapy Polski, karteczki z nazwami państw sąsiadujących z Polską, piktogramy.
    V.      Czas: dwie jednostki lekcyjne
 
Tok zajęć:
1.      Część organizacyjna
2.      Wprowadzenie do tematu lekcji: zbiorowa recytacja wiersza ,,Ojczyzna”
3.      Podział na grupy, uczniowie losują piktogramy (Syrenki, Rycerze, Smoki), dzielą się na grupy, szukają sobie miejsca do pracy, każda grupa otrzymuje arkusz szarego papieru;
4.      Praca w grupach – przydział ról, współzawodnictwo zespołowe o tytuł „klasowych historyków”
Nauczyciel rozdaje zadania dla każdej grupy(załącznik)Uczniowie pracują w grupach, następnie umieszczają na tablicy swoje zadania. 
5.      Prezentacja wykonanych zadań: kapitan drużyny omawia wykonane prace; podsumowanie wyników turnieju, przyznanie tytułów „Klasowego historyka”, odznaczenie zwycięzców biało-czerwonymi serduszkami.
6.      Przypomnienie i utrwalenie piosenki „Polska”, śpiewanie piosenki zbiorowo i indywidualnie przez dzieci. Zabawy ruchowe przy akompaniamencie z płyty. Dzieci poruszają się w rytm melodii. Gdy muzyka milknie, wykonują polecenie nauczyciela, np. przedstawiają wybrany pomnik Warszawy, ustawiają się trójkami, wykonują leżenie tyłem.
7.      Podsumowanie pracy na zajęciach-dzieci rzucają kostki, dodają bądź odejmują oczka i mówią, czego się nauczyły i co utrwaliły na zajęciach. Ocena sprawdzianu i aktywności uczniów na zajęciach. Ocena sprawdzianu i aktywności uczniów na zajęciach (zaangażowanie się dziecka, w jaki sposób zadania zostały przydzielone).



Na pytanie: Jak dziecko czuło się na zajęciach?
Każde dziecko podchodzi do przygotowanych buziek
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Wybiera jedną z nich i przyczepia do tablicy .
Praca domowa: Opowiem rodzicom o dzisiejszych zajęciach.
 
 
Zadanie 1: Przy poprawnym zdaniu napisz „P”, przy fałszywym postaw „F”.

Zespół I
Gniezno to pierwsza stolica Polski.
Bohaterami legendy „Warszawa, stolica Polski” są bracia Lech, Czech i Rus.
Legenda to trochę prawdy, trochę fantazji.
Święto niepodległości obchodzimy 23 września.
Ukraina i Białoruś graniczą z Polską.
 
Zespół II
Kolejne stolice Polski to: Gniezno, Kraków, Warszawa.
Legendarnym założycielem państwa Polskiego był Rus.
Tadeusz Kościuszko to bohater narodowy.
Kolumna Zygmunta znajduje się w Gnieźnie.
Legenda to prawdziwa historia.
 
Zespół III
Tadeusz Kościuszko to malarz Polski, który namalował dawną Warszawę.
Król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Warszawy do Krakowa.
Gniezno to pierwsza stolica Polski.
Wawel znajduje się w Warszawie.
Kraków to obecna stolica Polski.
 


Zadanie 2: Kolejne grupy losują karteczki z fragmentami legend czytanych na lekcjach. Muszą podać tytuł legendy, z której pochodzi dany fragment i nazwę miasta, z jakim jest związana ta legenda.

Zespół I
„Trzej bracia wstrzymali konie, zdumieni pięknem roztaczającego się przed nimi widoku. Oto stanęli na skraju żyznej doliny, przeciętej wijącą się wstążką rzeki… Nagle zaszumiały szerokie skrzydła; z rosnącego na pobliskim wzgórzu dębu poderwał się srebrnopióry orzeł…”
Zespół II
„Niedługo jednak cieszył się sytością, bo oto ogień straszny począł mu wnętrzności trawić. Aby ten żar wewnętrzny ugasić, podczołgał się smok na brzeg Wisły i zachłannie zaczął pić wiślaną wodę.”
 
Zespół III
„– Oto znak – powiedział. – Potężny orzeł założył tu gniazdo, by żyć spokojnie i szczęśliwie do kresu swych dni. I ja pozostanę w tej dolinie, a na wzgórzu zbuduję silny gród. Moi ludzie znajdą tu radość i odpoczynek.”
 

 
Zadanie 3: Zespoły dostają widokówki z charakterystycznymi budowlami i pomnikami stolicy:

Zespół I – Zamek Królewski
Zespół II – Pomnik warszawskiej Syrenki
Zespół III – Grób Nieznanego Żołnierza

 
Muszą określić, co przedstawia zdjęcie.
 
Zadanie 4: Zespoły dostają karty z narysowanym konturem mapy Polski. Zadaniem członków zespołu jest przyklejenie we właściwych miejscach karteczek z nazwami państw sąsiadujących z Polską.
 


Zadanie 5: Uczniowie dostają krzyżówki, do których muszą wpisać poprawne hasła.
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Hasła do krzyżówek:
Zespół I i III – krzyżówka nr 1
Zespół II  – krzyżówka nr 2
 
Krzyżówka nr 1
1.      Największa polska rzeka
2.      Stoi na niej król Zygmunt
3.      Szybka kolej podziemna
4.      W herbie Warszawy
5.      Park z Pałacem na Wodzie
6.      Trzyma ją Syrenka
7.      … Centralny w Warszawie
8.      Druga, co do wielkości rzeka w Polsce
 
Krzyżówka nr 2
	Bohater narodowy, który walczył o niepodległość Polski na polach pod Szczekocinami

Imię Piłsudskiego 
Graniczymy z tym państwem na południu 
Obecna stolica Polski 
Imię króla, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy 
Park z Pałacem na Wodzie 
Pierwsza stolica Polski 
Biało-czerwona … 
 
Zadanie 6: Uczniowie wykonują mapę Polski podaną techniką:
 
Zespół I – wypełnia mapę plasteliną
Zespół II – wypełnia mapę kulkami bibuły
Zespół III – wypełnia mapę wydzieranką

 
 
Tabela punktacji: za poprawne rozwiązanie zadania – 1 pkt., za złe lub brak rozwiązania – 
0 pkt. Po każdym zadaniu nauczyciel wpisuje punkty do tabeli narysowanej na tablicy.
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