
Scenariusz zajęć otwartych klasy III SP
z wykorzystaniem monitora interaktywnego.

Temat: KOLORY MAJA – DOPÓKI ŻYJEMY
Czytanie  i  słuchanie  opowiadania  Jacka  Inglota  „Dopóki  żyjemy”.  Wyjaśnianie  znaczenia
Konstytucji 3 maja dla Polaków. Czytanie notatki biograficznej. Pisanie sprawozdania.

Data:   15. 05. 2018 r.

Czas trwania:   45 min.
 Cele  lekcji:  Uczeń  odpowiada  na pytania  do  tekstu  przeczytanych  wierszy  i opowiadania;
uzupełnia  tabelkę  wyrazami  opisującymi  maj;  układa  przysłowia  z rozsypanki  zdaniowej;
odszukuje wybrany fragment opowiadania; przepisuje zdania do zeszytu; wyszukuje w dostępnych
źródłach  wiedzy  znaczenie  trudniejszych  wyrazów;  rozumie,  jakie  znaczenie  miało  uchwalenie
Konstytucji 3 maja; szanuje święta i symbole narodowe.

Metody  pracy:  Metoda  eksponująca:  film,  pokaz  eksponatów  oraz  reprodukcji  obrazów
związanych z Konstytucją 3 Maja; metoda programowana z użyciem komputera oraz z użyciem
podręcznika  programowanego:  e  –  podręcznika;  metoda  praktyczna:  ćwiczenia  przedmiotowe;
praca z tablicą interaktywną – ćwiczenia dydaktyczne.

Formy pracy:   Praca indywidualna – jednolita. Zbiorowa - praca z całą klasą.

Pomoce dydaktyczne: Monitor  interaktywny, dostępne źródła wiedzy (internet,  słownik języka
polskiego, encyklopedia internetowa), pakiet edukacyjny „Ćwiczenia z pomysłem”, nagrania pieśni:
„Mazurek Trzeciego Maja”, „Dalej chłopcy, dalej żywo”, „Bartoszu, Bartoszu”.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć - rozwiązywanie zagadki.
2. Czytanie strof o maju.
U.  czytają  wiersze  o  maju:  „Trzeci  Maja”  Agnieszki  Frączek,  „Radosny  dzień”  Wandy  Gro-
dzieńskiej i „Maj” Hanny Łochockiej. Odpowiadają na pytania N.: „Jak myślicie, jakie zdarzenie
sprzed lat przywołuje Trzeci Maja?, Jak opiszecie miesiąc maj z wiersza Wandy Grodzieńskiej?, Co
mówił maj do słońca, do świerszcza i do baja w wierszu Hanny Łochockiej?”.
3. Kończenie zdania.
Na podstawie strof o maju z podręcznika i własnych doświadczeń U. kończą zdanie i zapisują jego
zakończenie na monitorze interaktywnym.
4. Uzupełnianie tabeli.
U. uzupełniają tabelkę wyrazami, które określają zapachy, kolory i odgłosy maja.
5. Układanie przysłów z rozsypanki zdaniowej.
U. odszukują w „Wycinance” rozsypankę zdaniową. Układają i wklejają do zeszytu przysłowia o
maju. Wyjaśniają ich znaczenie. Trzy wybrane przysłowia przepisują starannie do zeszytu.
6.  Zabawa słowna „Ułóż wyrazy”.
N. pisze na tablicy wyraz KONSTYTUCJA, a U. z liter podanego wyrazu układają jak najwięcej
rzeczowników, np. kot, Tytus, nos, noc, usta, koc, kosa.
7.  Słuchanie opowiadania.
U. słuchają opowiadania Jacka Inglota „Dopóki żyjemy”. Odpowiadają na pytania N.: „O czym
rozmawiał  szlachcic  z  młodzieńcem?,  Kogo  szukał  patrol  rosyjskich  żołnierzy?,  Nad  czym
obradował sejm?, Co uchwalił?, Co opisano w konstytucji?, O czym mówił Hugo Kołłątaj?”.
8.  Wyjaśnienie znaczenia Konstytucji 3 maja.
U. odszukują fragment opowiadania, który wyjaśnia, czym jest Konstytucja 3 maja i kiedy została
uchwalona. W grupach rozmawiają na ten temat.
9.  Prezentowanie na monitorze interaktywnym eksponatów oraz reprodukcji obrazów związanych z



Konstytucją 3 Maja.
10.  Oglądanie krótkiego filmu na temat Konstytucji 3 Maja.
11.  Pisanie nazw małą i wielką literą.
U. odczytują rozsypane nazwy i wpisują je we właściwe miejsca.  Zwracają uwagę na pisownię
nazw małą i wielką literą.
12.  Uzupełnianie zdań.
U. czytają pary wyrazów. Szukają w dostępnych źródłach wiedzy znaczenia słów, których nie znają.
Uzupełniają  zdania  poprawnymi  formami  wyrazów.  Zwracają  uwagę  na  końcówki.  Przepisują
uzupełnione zdania starannie do zeszytu.
13.  Wyszukiwanie informacji.
U. szukają w różnych źródłach wiedzy innych pieśni patriotycznych, które były śpiewane w cza-
sach Hugona Kołłątaja, np. „Dalej chłopcy, dalej żywo”, „Bartoszu, Bartoszu”.
14.  Praca domowa:
-  Odpowiedz pisemnie na pytanie postawione w podręczniku.
ĆzP4 s. 4, ćw. 4
ĆzP4 s. 5, ćw. 5
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