
Konspekt zajęć  -  edukacja wczesnoszkolna 

Klasa 3 b 

Temat kręgu tematycznego : CZTERY ŻYWIOŁY  

Temat dnia : "Ogień" 

Data: 21.01.2019 r. 

Nauczyciel: Alicja Łęgocka - Drab 

Zapis w dzienniku: 

Czytanie wiersza N. Usenko  "Ogień" i rozmowa na temat treści wiersza. Tworzenie mapy 

skojarzeń z ogniem. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji  w 

tekście. Powtórzenie wiadomości o rodzajach zdań oraz częściach mowy. Ćwiczenia 

ortograficzne i frazeologiczne. 

Czas trwania : 90 minut 

Cele operacyjne 

Uczeń: 

- czyta ze zrozumieniem tekst poetycki 

-rozmawia na temat przeczytanego wiersza, 

- potrafi stworzyć mapę skojarzeń na dany temat, 

-rozpoznaje rodzaje zdań , redaguje krótkie zdania odpowiedniego rodzaju, 

-wyszukuje w tekście potrzebne informacje, 

-rozpoznaje i nazywa podstawowe części mowy, 

-zapisuje wyrazy z poprawnością ortograficzną korzystając z ich graficznego obrazu, 

- potrafi  pracować w parach i zgodnie z regułami uczestniczyć w zabawie dydaktycznej, 

-dokonuje samooceny 

-zdaje sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą nieostrożne używanie ognia 

Formy pracy: 

- zbiorowa 

- grupowa 

Metody pracy: 

- podające  (pogadanka, objaśnianie) 

- eksponujące  (pokaz multimedialny) 



- problemowe -  aktywizujące (mapa myśli, zabawa dydaktyczna) 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik i zeszyt ćwiczeń 

- karty pracy do wykonania zadań w parach  

- pokaz multimedialny "Ogień" 

- karteczki ze zwrotami do podsumowania mapy skojarzeń 

- papierowe puzzle -"krople wody" do nagradzania za poprawne wykonanie zadania 

 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć –pokaz multimedialny "Ogień" 

2. Losowanie karteczek z imionami w celu ustalenia kolejności czytania tekstu wiersza. 

Głośne odczytywanie fragmentów wiersza N. Usenko "Ogień" (podręcznik cz.II, s.40) według 

ustalonej wcześniej kolejności. 

3. Krótka rozmowa na temat treści wiersza. 

4. Praca w parach przy tworzeniu mapy skojarzeń ze słowem "ogień". 

5. Sprawdzenie wykonania pracy przez uporządkowanie skojarzeń na tablicy . Samoocena. 

6.  Wyjaśnienie zasad gry dydaktycznej "Gasimy pożar", podczas której uczniowie wykonają 

zadania utrwalające wcześniej zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu: 

 rodzajów zdań (oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe, rozkazujące) 

 części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik) 

 pisowni wyrazów z "u-ó" 

 związków frazeologicznych zawierających wyraz "ogień" (zeszyt ćwiczeń s.42) 

 

7.Zabawa dydaktyczna w parach połączona ze zbieraniem części puzzli  "kropli wody" ,    

dzięki którym zostanie zasłonięty graficzny obraz pożaru, co jest równoznaczne z 

wykonaniem  poprawnie wszystkich zadań na karcie pracy. 

8. Podsumowanie zajęć (informacja zwrotna od uczniów dotycząca stopnia zadowolenia z 

formy zajęć oraz świadomości, jaką wiedzę i umiejętności powtórzyli podczas zabawy). 

 

 

opracowała: Alicja Łęgocka-Drab 

 



 

ZADANIE 1 

Napisz cztery zdania o ogniu : oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe  

i rozkazujące. 

 

............................................................................................................................. ... 

( to jest zdanie  ..........................................................) 

............................................................................................................................. ... 

( to jest zdanie  ..........................................................) 

................................................................................................................................ 

( to jest zdanie  ..........................................................) 

................................................................................................................................ 

( to jest zdanie  ..........................................................) 

ZADANIE 2 

Znajdź w wierszu po 3 przykłady: 

rzeczownik 
     kto?  co? 

czasownik 
     co robi? 

przymiotnik 
  jaki?jaka?jaki? 

   

   

   

 

ZADANIE 3 

Uzupełnij luki w wyrazie wstawiając brakujące litery  

( odszukaj wyrazy w wierszu i sprawdź ich pisownię) 

 

r      żne   c      da                              w  sk       ry    ot      leni 

                  

sm       tny        h      mor                    pl       jące   w       lkany 

  

 

ZADANIE 4 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do języka polskiego na stronie 42 i wykonajcie zadanie 1 


