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Klasa pierwsza
Liczba uczniów- 11
Temat lekcji: Zapoznanie uczniów z legendą o powstaniu Białegostoku w oparciu
o lekturę Barbary Tylickiej ,,O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie
miasta w legendach.’’
Krąg tematyczny : Nasze lektury.
Cele kształcenia (zgodne z treścią podstawy programowej):
- rozwijanie kompetencji czytelniczych,
-wykorzystanie tekstu literackiego do tworzenia własnych wypowiedzi,
-bogacenie słownika,
-rozwijanie wyobraźni,
- rozbudzanie zamiłowania do książek.
Treści nauczania zgodne z treściami podstawy programowej:
- w zakresie słuchania:
Słucha z uwagą legendy czytanej przez nauczyciela i chętnych uczniów.
- w zakresie mówienia:
Wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z legendą.
- Porządkuje swoją wypowiedź, omawia treść tekstu i ilustracji,
Wspólnie z nauczycielem nadaje tytuły i porządkuje ilustracje.
Układa w formie ustnej treść legendy.
- w zakresie czytania:
Wyodrębnia postacie i zdarzenia w legendzie i ich wzajemne zależności, postacie główne
i drugorzędne. Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.
Program nauczania: ,,Oto Ja. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej
z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu''- autorka Karina Mucha.

Cele ogólne
- poznanie legendy
,,W pogoni za
turem’’ związanej
z powstaniem
Białegostoku
- wskazywanie
głównego bohatera
Giedymina
- wyjaśnianie
pochodzenia nazwy
miasta

Cele operacyjne
- zapamiętanie - Barbara
wiadomości
Tylicka ,,W pogoni
za turem’’

Sposoby realizacji celów
- zapamięta wiadomości :
poda tytuł legendy,
bohatera, wskaże herb
Białegostoku

- zrozumienie
wiadomości

- wskazywanie
herbu Białegostoku

- zastosowanie - potrafi ocenić
wiadomości w zachowania
sytuacjach
bohatera
problemowyc
h

- rozumie wzajemną
zależność zdarzeń
- ułoży kartoniki z planem
- rozumie, że Białystok
istnieje naprawdę
- wskaże go na mapie, a np.;
pogoń za turem to elementy
fikcji
- potrafi powiedzieć, że
sprawdziły się słowa księcia
Giedymina, na wzgórzu
powstała wieś, a potem
miasto

- wzajemne
zależności zdarzeń

- zastosowanie - odróżnia elementy
wiadomości w fikcji od świata
sytuacjach
realnego
typowych

Cele wychowawcze:
Rozwijanie kompetencji społecznych: komunikowanie się i przestrzeganie przyjętych
zasad.

Integracja treści nauczania:
- edukacja polonistyczna, historyczna, społeczna, plastyczna.
Metody nauczania:
Formy organizacyjne:
Metody aktywizujące, metody problemowe,
-zbiorowa, indywidualna,
Metody ekspresji i impresji, nastawione na emocje
grupowa.
i przeżycia.
Środki dydaktyczne: książki, mapa Polski, herb
Białegostoku, karty pracy, kartoniki z przebiegiem
wydarzeń, tamburyno, ilustracje przedstawiające
Białystok dawniej i dziś.
Przebieg zajęć:
1.Część wstępna
- Powitanie zabawą rytmiczną:
Jestem Polką Ty Polakiem
i mieszkamy w Polsce.
Naszym miastem wojewódzkim
jest piękny Białystok.
- Swobodne rozmowy dzieci na temat ilustracji
przedstawiających Białystok dawniej i dziś.
- Wskazanie na mapie Polski Białegostoku i zapoznanie
z herbem miasta.
- „Pozy” – zabawa ruchowa.
Część zasadnicza:
- Wyjaśnienie dzieciom pojęć: legenda, tur, puszcza.
-Czytanie przez nauczyciela i chętne dzieci legendy
Barbary Tylickiej ,,W pogoni za turem’’.
- Sprawdzenie stopnia zrozumienia legendy.
- Wspólnie z nauczycielem uczniowie nadają tytuły
i porządkują ilustracje według przebiegu wydarzeń.
- Zabawa dramowa – ,,Książę poluje na tura.’’
- Układanie i czytanie przez chętne dzieci podpisów
do ilustracji.
- Wyprawa za turem w starodawnej puszczy- poruszanie
się po klasie według przyjętego kodu.

Planowana kontrola
ewaluacja- ocena pracy
ucznia.
Uwagi

Część końcowa:
- Kolorowanie herbu Białegostoku i zapowiedź wycieczki
do miasta wojewódzkiego.
- Samoocena swojej pracy przez uczniów.
- Podsumowanie i ocena pracy uczniów na zajęciach.

Literatura: Barbara Tylicka ,,O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta
w legendach.’’
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