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Tytuł lekcji
Tydzień ma siedem dni

Cele
Uczeń:

odtwarza tekst z pamięci,

uważnie słucha treści zadania tekstowego,

poprawnie zapisuje rozwiązanie zadania tekstowego,

zna dni tygodnia, wymienia je,

korzysta z kalendarza,

zna i rozumie pojęcia typu: pojutrze, przedwczoraj, za tydzień, za dwa tygodnie.

Metody pracy (wg Okonia)
rozmowa kierowana, metody praktyczne.

Formy pracy
a. indywidualna, b. grupowa, c. zbiorowa.

Środki dydaktyczne
kalendarze: wystawka kalendarzy, aktualny kalendarz klasowy, kalendarz obecnego
miesiąca – jako karta pracy, wiersz dotyczący dni tygodnia.

Opis przebiegu zajęć/lekcji
1. Nauczyciel recytuje wierszyk Tydzień dzieci miał siedmioro. Uczniowie uważnie
słuchają wierszyka. Ich zadaniem jest nadanie mu tytułu.
2. Nauka fragmentami wierszyka. Recytacja dni tygodnia w różnym tempie –
od początku i wspak.
3. Uczniowie oglądają kalendarze, wskazują najładniejsze ich zdaniem. Rozmawiają
(naprowadzani pytaniami nauczyciela) o tym, co zawiera kalendarz, z jakich
informacji można skorzystać, po co człowiekowi kalendarz.
4. Każdy uczeń pracuje na kalendarzu, odpowiadając na pytania i wykonując polecenia:
 Zaznacz pierwszy tydzień obecnego miesiąca.
 Ile pełnych tygodni jest w tym miesiącu?
 Zaznacz trzeci tydzień miesiąca.
 Zaznacz siódmy dzień pierwszego tygodnia.
 Jaki dzień był wczoraj?
 Jeśli dzisiaj jest (wskazujemy konkretną datę w zakresie 7), to który to dzień
tygodnia?
 Jaka data będzie za dwa dni? Jaki to dzień tygodnia?
 Jeśli w poniedziałek Olek dowiedział się, że tato przyjedzie z delegacji
pojutrze, to jaki to będzie dzień tygodnia?

4
 Kto ma imieniny w pierwszą środę obecnego miesiąca?

5. Zaznaczanie na kalendarzu klasowym ważnych wydarzeń.
6. Zaznaczanie indywidualnie przez dzieci daty urodzin z zastosowaniem ustalonego
sposobu, np. przez kółeczko z dopisanym imieniem.
7. Rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie 7. Nauczyciel mówi zadania, zachęca
do odtworzenia treści zadania w postaci inscenizacji. Dzieci rozwiązują zadania
kolejno, układają patyczki lub tworzą ilustracje. Zapisują algebraicznie rozwiązania,
odpowiadając na pytania z zadania.
8. Nauczyciel podsumowuje zajęcia w kręgu, wywołując kolejno:
 „Kto lubi poniedziałki, wstaje z miejsca i kłania się”.
 „Kto lubi wtorki, wstaje z miejsca, zamieniamy się miejscami? ”.

Komentarz metodyczny
W klasie organizujemy wystawę kalendarzy (wiszących, kieszonkowych,
stojących). Powinny być z różnych lat. Zwracamy uwagę na cechy wspólne
kalendarzy: podział na miesiące, tygodnie, specjalne zaznaczenie dni – soboty
i niedzieli. Doskonalimy rozumienie pojęć: jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj,
w trzecim tygodniu miesiąca, za dwa dni. Pracując z dziećmi ze SPE, należy
zwrócić uwagę na wzmożoną męczliwość i problemy z koncentracją uwagi
ucznia. Oceniając ucznia, nauczyciel powinien zwrócić uwagę na nagradzanie
najmniejszych sukcesów, stosować zasady stopniowania trudności w celu
umożliwienia mu uzyskania pozytywnej oceny. Nagradzać należy nie tylko
za efekty pracy, ale również za włożony wysiłek.

