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Twórcy hitu „Żółwik Sammy” zapraszają na pełną
przygód i humoru adaptację ponadczasowego
dzieła Daniela Defoe. Jednak tym razem klasyczna opowieść o rozbitku przedstawiona zostanie z punktu widzenia zwierząt, zamieszkujących bezludną wyspę, na którą trafił
Robinson. Reżyserem filmu jest nominowany
do Europejskiej Nagrody Filmowej za Najlepszą animację Ben Stassen. W polskiej wersji
językowej wystąpili m.in.: Kamil Kula, Marta
Żmuda-Trzebiatowska, Magdalena Boczarska
i Jerzy Kryszak.
Wesoła papuga jest duszą zwierzęcego towarzystwa zamieszkującego bezludną wyspę.

Wśród najbliższych przyjaciół ptaka-gaduły są:
kameleon, tapirzyca, wiekowa koza, dwa pangoliny, jeżozwierz i samica zimorodka, w której
nasz bohater skrycie się podkochuje. Ale papuga ma już dość kąpieli w oceanie i suszenia piór
na złocistym piasku egzotycznej plaży. Pragnie
zobaczyć świat! Pewnego dnia spotyka dziwne
zwierzę, które chodzi na dwóch tylnych łapach
i potrafi zrzucać skórę (czyli, tłumacząc na ludzki: zdejmować ubranie). To Robinson Crusoe,
który po katastrofie statku został wyrzucony
przez fale na brzeg wyspy. Zwierzaki, z początku nieufne wobec cudacznego przybysza, z czasem zaprzyjaźniają się z nim. Wkrótce Robinson
i jego nowi przyjaciele połączą siły, by stawić
czoła niebezpieczeństwu, które zagrozi mieszkańcom wyspy.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla dzieci 5-letnich
inspirowany filmem „Robinson Crusoe” – dystrybutor Kino Świat

Temat: „Poznajemy papugi”

4.

„Papuga” – ćwiczenie graficzne:
• rysowanie papugi „kratka po kratce”
• kolorowanie obrazka

5.

„Papugi” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa:
• nauczyciel wyznacza kilka gniazd (duże obręcze lub koła narysowane kredą)
• do każdego gniazda wchodzi określona liczba ptaków (4-5)
• ptaki wylatują z gniazd, krążą w dowolnym kierunku
• na hasło: „Burza!” – wracają szybko do najbliższego gniazda
• liczba ptaków w gnieździe nie może się zmienić, a więc papuga,
która przyleciała za późno, musi lecieć dalej i szukać sobie miejsca

6.

„Krzyżówka z papugą” – układanie krzyżówki wyrazowej:
• odczytanie w krzyżówce nazwy gatunkowej papugi na fotografii
• odczytywanie umieszczonych na kartonikach nazw gatunkowych
papug
• ara, kea, dama, nimfa, kakapo, konura
• dopasowanie wyrazów do diagramu krzyżówki

Cele ogólne:
•
•
•
•
•

wzbogacenie wiadomości na temat papug
rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy jako formy wymiany
informacji
rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cele operacyjne:
Dziecko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opisuje wygląd i zwyczaje papugi
wymienia wybrane gatunki papug
wie, czym żywią się papugi
aktywnie uczestniczy w rozmowie
wskazuje na mapie świata wybrane kontynenty
czyta proste wyrazy
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
poprawnie wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
układa obrazek z 20 części
ćwiczy analizę i syntezę słuchową
poszerza doświadczenia plastyczne

Grupa wiekowa: dzieci 5 – letnie
Liczba dzieci: dowolna
Formy pracy: grupowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna lub fotografie
przedstawiające różne gatunki papug, ekran, rzutnik, odtwarzacz CD,
płyta „Maluchy rosną nie tylko wiosną” (wyd. Klanza 2012, ISBN 97883-88644-61-0), mapa fizyczna świata, diagram krzyżówki wyrazowej,
kartoniki z nazwami gatunków papug, karty pracy dla każdego dziecka
(diagram: „Papuga”, puzzle obrazkowe, litery z alfabetu ruchomego), obręcze gimnastyczne, materiały plastyczne (papier kolorowy, klej, nożyczki,
plastikowa butelka, krepina, kolorowe piórka).
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PRZEBIEG:

U

1.
2.

3.
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Nawiązanie do filmu „Robinson Crusoe”:
• swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu oraz głównych bohaterów
Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii przedstawiających
różne gatunki papug:
• dzielenie się wiadomościami i spostrzeżeniami
• opisywanie wyglądu papug:
–– masywny i hakowato zakończony dziób
–– nabrzmiała woskówka (miękka, silnie ukrwiona, zmodyfikowana skóra) u nasady dzioba
–– górna szczęka ruchoma względem czaszki
–– gruby, mięsisty język
• opisywanie innych cech papug:
–– umiejętność wspinania
–– zakładanie gniazd (zazwyczaj w dziuplach)
–– są gniazdownikami (młode po urodzeniu nie są zdolne do samodzielnego życia i wymagają opieki rodziców, w związku
z czym dłuższy czas spędzają w gnieździe)
–– zazwyczaj są towarzyskie
• określanie rodzaju pokarmu, jakim się odżywiają:
–– głównie pokarm roślinny: nasiona, owoce, jagody, orzechy,
nektar, pyłek, a w czasie lęgów także owady i ich larwy
Oglądanie mapy fizycznej świata:
• wskazywanie i nazywanie kontynentów – miejsc występowania
papug
–– międzyzwrotnikowe strefy całego świata (najliczniejsze
w Ameryce Południowej i Australii)

7.

8.

Oglądanie fotografii przedstawiających wymienione w krzyżówce gatunki papug:
• porównywanie wyglądu
• poznanie nazw innych gatunków papug
–– żako, lora, nestor, żałobnica, afrykanka, barwniczka,
stokówka, krasnogłówka, barwinka, amazonka, piona,
szmaragdówka
• zwrócenie uwagi na różnorodność gatunkową ptaków
„Papuga” – puzzle obrazkowe:
• układanie z części fotografii przedstawiającej papugę – bohaterkę
filmu

		
• wybrzmiewanie kolejnych głosek w wyrazie papuga
• liczenie głosek i sylab
2

Papuga kolorowa wymyśla nowe słowa
Wymyśla nowe dźwięki piosenki
ref. No, no, no, no, no, no, no (8 razy)

• układanie z liter wyrazu papuga oraz imienia papugi Wtorek
9.

„Papuga kolorowa” – zabawa logopedyczna:
• nauka słów piosenki z płyty „Maluchy rosną nie tylko wiosną”
• wymyślanie kolejnych refrenów piosenki
• swobodne interpretacje ruchowe utworu
• ćwiczenie wymowy poszczególnych głosek w sylabach

10. „Wesoła papuga” – praca przestrzenna według wzoru:
• odrysowywanie i wycinanie z kolorowego papieru dwóch identycznych kół, dzioba, oczu papugi
• sklejanie elementów głowy papugi i doklejanie do szyjki plastikowej butelki
• oklejanie butelki kolorowymi piórami lub pociętą krepiną
• podsumowanie działań dzieci i wspólne zorganizowanie wystawy
prac
•
Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska

		Papuga kolorowa wymyśla nowe słowa
Wymyśla nowe dźwięki piosenki
ref. Pa ra ra, pa, ra, ra, ra (8 razy)
		Papuga kolorowa wymyśla nowe słowa
Wymyśla nowe dźwięki piosenki
ref. Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble (8 razy)
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH dla dzieci 6-letnich
inspirowany filmem „Robinson Crusoe” – dystrybutor Kino Świat
Temat: „Piracka wyprawa”

z imionami piratów; materiały plastyczne dla każdego dziecka (czarne kartony A4, białe elementy pirackiej flagi, klej, patyczki od balonów), chusta
animacyjna Klanzy, list i plastikowe butelki z zadaniami, teksty zagadek
słownych, płyta z nagraniem dźwięków; dukaty (guziki) w sakiewkach
(woreczki foliowe); wycięte z papieru ryby oraz wędka z przymocowanym
magnesem, kolorowe koraliki, sznurek, kod obrazkowy; mapa wykonana
z szarego papieru pocięta na 5 części, skrzynia skarbów (np. z owocami),
lina gimnastyczna, kocyki, kółka wiklinowe, gazety, instrumenty perkusyjne.

Cele ogólne:
• wzbogacenie wiadomości dzieci na temat piratów
• rozbudzanie zainteresowania życiem ludzi na ziemi oraz historią
świata
• kształtowanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi na dany temat
• rozwijanie umiejętności oceniania postępowania bohaterów z uzasadnieniem swojego stanowiska
• tworzenie warunków do różnorodnej aktywności

PRZEBIEG:
1.

Cele operacyjne:
Uczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

zna wygląd, zwyczaje i charakterystyczne zachowania piratów
wzbogaca wiedzę na ich temat
wie, jak wygląda bandera piratów i jakie jest jej znaczenie
wskazuje na mapie świata kontynenty i oceany
interesuje się życiem ludzi w dawnych czasach
swobodnie wypowiada się na temat filmu
ocenia postępowanie bohaterów filmu
rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
przestrzega ustalonych reguł zabawy
zgodnie współdziała podczas wspólnej pracy i zabawy

Nawiązanie do filmu „Robinson Crusoe”:
• dzielenie się spostrzeżeniami na temat bohaterów filmu
„Kto to jest pirat?” – burza mózgów:
• zapoznanie z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
• zbieranie i analiza pomysłów
• wybór najtrafniejszych odpowiedzi
• odczytanie definicji ze Słownika języka polskiego

				

Liczba uczniów: dowolna
3.

Formy pracy: grupowa, zespołowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna lub fotografie przedstawiające sławnych piratów, ekran, rzutnik, komputer z dostępem do internetu, piosenka „Bum cyk cyk” Zejman & Garkumpel, Słownik języka
polskiego, mapa fizyczna świata, kolorowe linki gimnastyczne do wiązania węzłów żeglarskich; elementy stroju i rekwizyty pirata (chustki, opaski
na oko, kapelusze, czarna kredka do oczu, zmywalne tatuaże), karteczki

4.

4

Pirat – członek załogi okrętu,
który na morzu napada
i rabuje inne statki.


Prezentacja mapy świata:
• wskazywanie kontynentów, mórz i oceanów
• odnajdywanie Karaibów – wysp zamieszkiwanych dawniej przez
piratów
Prezentacja fotografii przedstawiających sławnych piratów: http://sailbook.pl/artykul/4397-slynni-piraci-edward-teach-czarnobrody

11. „Na bezludnej wyspie” – poszukiwanie skarbu:
• poznanie zasad zabawy
–– zadaniem piratów jest odszukanie listu, a następnie butelek
z zadaniami i wykonanie tych zadań
–– za wykonanie każdego zadania piraci otrzymują fragment
mapy z miejscem ukrycia skarbu
• odszukanie listu wskazującego miejsca ukrycia butelek z zadaniami

• poznanie historii najsłynniejszych piratów
• wymienianie imion znanych dzieciom piratów – bohaterów bajek,
książek lub filmów
–– np. kapitan Hak (film „Piotruś Pan”), pirat Rabarbar (W. Witkowski „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”), Jack Sparrow
(film „Piraci z Karaibów”)
• opisywanie wyglądu pirata
–– strój i atrybuty: przepaska na oku, kapelusz lub chustka na głowie, hak, drewniana noga, kolczyk w uchu, broda, papuga,
broń
• zwrócenie uwagi na charakterystyczne zachowania piratów
–– negatywne (grabieże, niszczenie statków)
–– pozytywne (podróżowanie, szukanie skarbów)
5.

„Jaki jest pirat?” – charakterystyka postaci:
• opis zachowania piratów z użyciem określeń bliskoznacznych
• ocena postępowania piratów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska
• wyprowadzanie wniosków związanych ze skutkami ich zachowań

6.

„Hymn piratów” – nauka słów i melodii refrenu piosenki „Bum cyk cyk”
(sł. Mirosław Kowalewski, muz. Marek Siurawski):
https://www.youtube.com/watch?v=bDbeRbFdDE8
• zapoznanie z tekstem
• rytmizowanie tekstu
• tworzenie własnych tekstów i scenek rodzajowych

		
		
		
7.

8.

na

obok

pod

przed

• odnalezienie butelek i wykonywanie kolejnych zadań:
–– rozwiązywanie zagadek słownych

Unosi szybowce, popycha żaglowce, obraca wiatraki.
Kto to taki? (wiatr)
Pod dowództwem kapitana, pływa po morzach i oceanach.
(statek)
Straszliwe zębiska wyglądają z pyska.
Lepiej go w morzu nie oglądać z bliska. (rekin)

„Bum cyk cyk i rata rata,
nie ma to jak los pirata.
Kto na drodze raz mu stanie,
z tego kasza na śniadanie”

Jak się to płótno nazywa, co w wiatru łopocze porywach,
co wiatr w swoje skrzydła łowi, by pomóc płynąć statkowi?
(żagiel)

„Węzły żeglarskie” – nauka wiązania podstawowych węzłów żeglarskich: http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezly-zeglarskie.html
• poznanie nazw i sposobów wiązania oraz zastosowania podstawowych węzłów żeglarskich
• próby samodzielnego wiązania węzłów z wykorzystaniem kolorowych linek gimnastycznych

Stoi na mostku spogląda w dal. Ster w dłoniach trzyma,
nie boi się fal. (kapitan)
–– rozpoznawanie dźwięków (burza, wiatr, deszcz) http://xn--odgosy-5db.pl/
–– liczenie dukatów ukrytych w sakiewkach
–– łowienie ryb za pomocą wędek z magnesem
–– nawlekanie koralików na sznurki wg kodu (tworzenie ciągów
logicznych wg kodu obrazkowego)

„Piracka bandera” – konstruowanie flagi:
• zapoznanie z wyglądem pirackiej bandery
• poznanie znaczenia bander na morzu
• naklejanie na czarny karton białych elementów
• umieszczenie bandery na maszcie (patyczku od balonika)

		

9.

za

1

2

			
• składanie fragmentów mapy w całość
• poznanie miejsca ukrycia skarbu
• odszukanie skarbu i podział zdobyczy

 andera – flaga wskazująca
B
na przynależność państwową
statku lub na jego funkcję.

3

12. „Zmagania piratów” – ćwiczenia sprawnościowe:
• przeciąganie liny (zabawa zespołowa)
• „zmywanie pokładu” – wyścig w parach na kocykach
• „koło ratunkowe” – rzucanie kółek wiklinowych na pionowo ustawioną laskę gimnastyczną (lub nogi odwróconego krzesełka)
• „bitwa morska” – przerzucanie gazetowych kul armatnich na stronę przeciwnej drużyny (przez określony czas)

„Piracka wyprawa” – przygotowanie do zabawy:
• zaproszenie do zorganizowania wspólnej wyprawy w poszukiwaniu skarbu piratów
• przygotowanie pirackich strojów z wykorzystaniem zgromadzonych rekwizytów (opaski na oko, chustki, kapelusze itp.)
• malowanie czarną kredką wąsów i brody
• tworzenie tatuaży (zmywalne tatuaże dla dzieci)
• losowanie kartek z pirackimi imionami, umieszczenie na ubraniu
w widocznym miejscu

13. „Bum cyk cyk” – zabawa ruchowa ze śpiewem:
• improwizacje taneczne – tworzenie własnych układów tanecznych
do utworu
• tworzenie własnego akompaniamentu do piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
• powrót piratów z wyprawy po skarb na pirackim statku (chusta
Klanzy)
• śpiewanie pirackiego hymnu

10. „Rejs” – zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej:
• dzieci zajmują miejsca na pirackim statku (rozłożonej chuście)
i wyruszają w rejs śpiewając hymn piratów https://www.youtube.
com/watch?v=bDbeRbFdDE8
• w czasie podróży zmagają się z burzą – wieje silny wiatr i pada
deszcz (dzieci unoszą i opuszczają chustę, a w czasie deszczu
chowają się pod uniesioną chustą)

Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH – klasa I
inspirowany filmem „Robinson Crusoe” – dystrybutor Kino Świat
Temat: „Na pirackim statku”
Cele ogólne:

4.

•
•
•
•

poznanie dawnych klas okrętów oraz ich budowy
budzenie zaciekawienia życiem ludzi w dawnych czasach
rozbudzanie zainteresowań żeglarskich
bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie
zakresu i treści pojęć
• doskonalenie umiejętności swobodnego i śmiałego wypowiadania się
• kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania
• poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych
Cele operacyjne:
Uczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wie, jak wyglądały statki piratów
interesuje się budową i wyposażeniem okrętu
swobodnie wypowiada się na określony temat
poszerza swoje słownictwo
rozwija analizę i syntezę słuchowo-wzrokową
rozwiązuje szyfrogram literowo-cyfrowy
przestrzega ustalonych reguł zabawy
konstruuje okręt z materiałów o różnym sposobie łączenia
aktywnie uczestniczy w projektowaniu przestrzeni i podziale czynności
• współdziała w planowaniu i wznoszeniu konstrukcji
• poznaje różne sposoby łączenia materiałów

Liczba uczniów: dowolna
Formy pracy: indywidualna, zespołowa i grupowa
Środki dydaktyczne: Słownik języka polskiego, komputer z dostępem
do internetu, rzutnik, ekran; prezentacja multimedialna, fotografie lub rysunki
przedstawiające dawne klasy okrętów, ich budowę i wyposażenie, kartoniki
z nazwami okrętów oraz elementów konstrukcji; karty pracy dla każdego
ucznia (wykreślanki „Pirackie statki” oraz „Ślimak”, szyfrogram literowo-cyfrowy), chusta animacyjna, zabawka – statek, stare gazety; materiały i narzędzia do konstruowania statku (kartonowe pudła, styropian, szary papier,
sklejka, druty w otoczce plastikowej, farby plakatowe, kolorowa krepina, nożyczki, zszywacz, klej, taśma samoprzylepna, gwoździe, młotek, śrubokręt).

5.

6.
PRZEBIEG:
1.

Nawiązanie do filmu „Robinson Crusoe”:
• swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu
• zwrócenie uwagi na wygląd pirackiego statku
• dzielenie się spostrzeżeniami i wiadomościami
2. Wyjaśnienie słów statek i okręt:
• formułowanie odpowiedzi
• szukanie informacji w Słowniku języka polskiego
• odczytanie opisu
		Statek – duży obiekt pływający, przeznaczony do przewozu ludzi
i ładunków.
		Okręt – duży uzbrojony statek morski, przeznaczony do wykonywania zadań bojowych.
3. określanie różnic między statkiem a okrętem
• Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii przedstawiających dawne klasy okrętów: https://www.youtube.com/watch?v=maIpTMPRqr4
• opisywanie i porównywanie wyglądu
• zwrócenie uwagi na elementy uzbrojenia
• odczytywanie nazw
slup

szkuner

galeon

fregata
7.

karawela

brygantyna

piroga
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• określanie liczby sylab i głosek w wyrazach
• układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
„Pirackie statki” – wykreślanka:
• wyszukiwanie w diagramie i skreślanie wyrazów będących nazwami dawnych statków: piroga, slup, szkuner, galeon, fregata,
karawela, brygantyna
• wyrazy mogą być umieszczone w diagramie poziomo, pionowo,
ukośnie, wprost i wspak, a dana litera może wchodzić w skład kilku
słów
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„Sztorm na morzu” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną:
• nauczyciel umieszcza na środku chusty animacyjnej statek – zabawkę
• uczniowie trzymają chustę za uchwyty i delikatnie nią poruszają
(statek delikatnie kołysze się na falach)
• na hasło „sztorm” uczniowie energicznie poruszają chustą, tworząc duże fale
Oglądanie rysunku (w dużym formacie) przedstawiającego budowę
okrętu: http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/index.php/Żeglarstwo
• nazywanie i wskazywanie na rysunku części konstrukcji okrętu
• wyjaśnienie pojęć
–– rufa – tylna część kadłuba statku
–– burta – boczna część kadłuba
–– maszt – główne drzewce pionowe omasztowania statków żaglowych
–– gniazdo – kosz umieszczony w górnej części okrętu, pełniące
funkcję pozycji obserwacyjnej
–– dziób – przednia część kadłuba statku, gdzie zbiegają się
burty
–– kadłub – zasadnicza część konstrukcji statku dzielona
na podwodzie (część zanurzona) oraz nadwodzie (ponad
powierzchnią wody)
–– pokład – trwałe, wodoszczelne pokrycie zamykające od góry
kadłub statku
–– nadbudówka – konstrukcja, niekiedy kilkupiętrowa, wznosząca się ponad pokład statku, zazwyczaj od burty do burty
–– reja – poziome drzewce przytwierdzone w środku długości
do masztu służące do mocowania górnego żagla prostokątnego
• umieszczanie na rysunku kartoników z nazwami elementów konstrukcji
„Ślimaczek” – wykreślanka:
• wędrując w kierunku wskazanym strzałką i opuszczając niektóre
litery, należy po drodze kolejno wykreślić wyrazy:

KAPOK, KOJA, MESA, STER, TRAP,
CUMA, KOTWICA, MOSTEK
• wszystkie nieskreślone litery, odczytane w kierunku wskazanym
strzałką utworzą rozwiązanie (SZALUPA)

8.

9.
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• zbieranie i analiza pomysłów
• wybór najtrafniejszych odpowiedzi
		Abordaż – sposób walki morskiej polegający na zetknięciu się
dwóch okrętów i prowadzeniu walki wręcz na ich pokładach
w celu zdobycia wrogiego okrętu lub jego późniejszego zatopienia. W celu doprowadzenia do abordażu i zapobiegnięcia ucieczce wrogiego okrętu stosowano sczepianie okrętów za pomocą
haków i lin. Tuż przed abordażem prowadzono ogień z dział oraz
broni ręcznej, w celu osłabienia załogi przeciwnika.
(Wikipedia)

Wyjaśnienie znaczenia słów z wykreślanki:
• formułowanie odpowiedzi
• szukanie informacji w Słowniku języka polskiego
• odczytanie opisu
–– kapok – kamizelka ratunkowa
–– koja – łóżko na statku
–– mesa – pomieszczenie na statku, w którym jada się posiłki
i spędza wolny czas
–– ster – urządzenie służące do nadawania wymaganego kierunku ruchu statkowi
–– trap – ruchome schodki, pomost lub kładka służące m.in.
do wchodzenia z nabrzeża na statek
–– cuma – lina do cumowania lub holowania statku
–– kotwica – stalowy przyrząd składający się z trzonu i kilku ramion zakończonych łapami, po zagłębieniu się w dno utrzymujący statek w jednym miejscu
–– mostek – nadbudówka na statku przeznaczona dla kapitana
i oficerów dowodzących statkiem
–– szalupa – wiosłowo-żaglowa łódź używana na statku do celów ratowniczych i szkoleniowych, a także do komunikacji
z lądem.
„Na pirackim statku” – szyfrogram literowo-cyfrowy:
• odgadywanie nazw przedmiotów wskazanych na rysunku
• wpisywanie liter w wyznaczone miejsca
• porządkowanie liter od 1-7
• odczytanie rozwiązania (ABORDAŻ)

12. „Piraci” – oglądanie filmu w kanale YouTube przedstawiającego abordaż:
https://www.youtube.com/watch?v=H0QfVDebLFg lub
https://www.youtube.com/watch?v=6q4-x9V0iCI
13. zachęcenie do dzielenia się spostrzeżeniami i wiadomościami na temat
zwyczajów piratów oraz ich udziału w morskich bitwach
• „Piraci i okręty” – zabawa ruchowa:
• chętny uczeń (kapitan) rozkłada na podłodze gazety – okręty
• kiedy gra muzyka (szanty) piraci poruszają się dookoła okrętów,
a na przerwę w muzyce zajmują najbliższy okręt
• za każdym razem kapitan niszczy jeden okręt, a pirat, który nie
zdążył zdobyć okrętu przegrywa bitwę
• zwycięzcą jest ten pirat, który pokonał wszystkich uczestników bitwy morskiej
14. „Piracki okręt” – konstruowanie pirackiego statku:
• podział uczniów na zespoły
• wspólne projektowanie przestrzeni i podział czynności przy wykonywaniu potrzebnych elementów
• samodzielny dobór materiałów i narzędzi
• konstruowanie statku według własnych pomysłów z wykorzystaniem prostych narzędzi
• prace porządkowe
• podsumowanie działań uczniów
• zorganizowanie wystawy prac
Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska

2_4_3_5_1_
		

7_6_2_1_

1_2_3_4_5_6_7_

10. Wyjaśnienie słowa „abordaż”:
• formułowanie odpowiedzi
• szukanie informacji w Słowniku języka polskiego
• odczytanie opisu
		Abordaż – dawny sposób walki na morzu.
11. „Na czym polegał abordaż?” – burza mózgów:
• zapoznanie z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
7

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH – klasa II
inspirowany filmem „Robinson Crusoe” – dystrybutor Kino Świat
Temat: „Światło na morzu”

•
•
•
•
•

Cele ogólne:
• rozbudzanie zainteresowania życiem ludzi w dawnych czasach
• wzbogacanie wiadomości na temat znaczenia ognia w życiu człowieka
• poznanie metod rozpalania ognia bez zapałek
• zapoznanie ze zjawiskiem tarcia
• poznanie historii powstania latarni morskich
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia
• poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych
Cele operacyjne:
Dziecko:
• zna dawne sposoby rozniecania ognia
• przestrzega przepisów przeciwpożarowych
• wie, jak rozpalić ogień bez użycia zapałek
• interesuje się zjawiskiem działania siły tarcia
• rozumie korzyści dla ludzi płynące z umiejętności krzesania ognia
• opowiada legendę o powstaniu latarni morskich

wie, jakie jest znaczenie latarni w morskiej żegludze
rozwija zainteresowania techniczne
aktywnie uczestniczy w rozmowie na temat filmu
rozwija umiejętność analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne

Liczba dzieci: dowolna
Formy pracy: grupowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik,
mapa fizyczna Polski, prezentacja multimedialna lub fotografie przedstawiające latarnie morskie, książka J. Ringera „Latarnie polskiego wybrzeża”
(wyd. „Ruch” 1969); przedmioty, które można wykorzystać do rozniecenia
ognia (kamienie, krzemień, krzesiwo, patyki, kawałek sznurka, zapałki, zapalniczka, zapalarka do gazu, kawałek hubki, rozpałka, kawałki miękkiego
suchego drewna), eliminatka obrazkowa dla każdego ucznia, piłka, liny
gimnastyczne, materiały plastyczne (latarki, rolki po ręcznikach papierowych, papier kolorowy, krepina, muszelki, klej, nożyczki).
PRZEBIEG:
1.

Nawiązanie do filmu „Robinson Crusoe”:

2.

• swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu
• zachęcenie do dzielenia się spostrzeżeniami na temat pobytu Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie oraz konieczności pozyskania przez niego ognia
„Jak rozpalić ogień na bezludnej wyspie?” – burza mózgów:
• zapoznanie z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
• zbieranie i analiza pomysłów
• wybór najtrafniejszych odpowiedzi

		
3. „Od krzesiwa do zapałki” – tworzenie zbioru przedmiotów według
przeznaczenia:
• wybieranie spośród wielu przedmiotów tych, które można wykorzystać do rozniecenia ognia
• rozpoznawanie, porównywanie i nazywanie wybranych przedmiotów
–– kamienie, krzemień, krzesiwo, zapałki, zapalniczka, zapalarka do gazu, kawałek hubki (materiał łatwopalny)
• określanie sposobów zastosowania
• poznanie dawnych sposobów rozniecania ognia
		http://aktywny.us.edu.pl/biuletyn/daneu/lato-2011/2/Od_
krzesiwa_do_zapalki.pdf
4. „Jak rozpalić ogień za pomocą patyków?” – poznanie zjawiska tarcia:
• zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wdrażanie do ich przestrzegania
• eksperymentowanie pod kierunkiem nauczyciela (zajęcia w terenie):
–– rozniecanie ognia przez pocieranie o siebie dwóch kawałków
drewna
			https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogie%C5%84#/media/File:Feuerreiben.gif
–– przesuwanie patyka w płytkim zagłębieniu wyciętym w kawałku miękkiego suchego drewna
–– wprawianie w ruch obrotowy pionowo ustawionego patyka
umieszczonego w płytkim zagłębieniu wyciętym w kawałku
miękkiego suchego drewna
–– pocieranie drewna za pomocą tzw. świdra ogniowego
			https://www.youtube.com/watch?v=f95FG74mvjY
–– tarcie powroza umieszczonego w drewnianym zagłębieniu
–– krzesanie iskier poprzez uderzanie o siebie dwóch kamieni
–– krzesanie ognia poprzez uderzanie krzesiwem o krzemień
			https://www.youtube.com/watch?v=tQra_Y-J96A
–– wzniecanie ognia za pomocą zapałek
–– wzniecanie ognia za pomocą zapalniczki (badanie procesu
powstawania iskry)
–– wzniecanie ognia za pomocą zapalarki do gazu
5. „Znaczenie ognia” – dzielenie się wiadomościami:
• wymienianie korzyści dla ludzi płynących z umiejętności krzesania
ognia
–– poczucie bezpieczeństwa (ochrona przed dzikimi zwierzętami)
–– możliwość ogrzewania i oświetlania pomieszczeń
–– możliwość pieczenia i gotowania potraw
–– rozwój cywilizacji
6. „Piłka parzy” – zabawa ruchowa z elementem podskoku:
• dwóch uczniów staje naprzeciwko siebie na liniach wyznaczonych
linami gimnastycznymi ułożonymi na przeciwległych końcach sali
• pozostali uczniowie stają w rozsypce pomiędzy linami
• osoby na zewnątrz szybko toczą do siebie piłkę, a pozostali
uczestnicy zabawy podskakują, unikając poparzenia piłką
• poparzony uczeń odchodzi na bok, a zwycięża ten, który wytrwał
do końca zabawy bez poparzenia
7. „Co daje światło?” – eliminatka obrazkowa:
• wykreślanie nazw obrazków z pionowych rzędów diagramu
• odczytanie hasła utworzonego z pozostałych liter czytanych poziomo (LATARNIA MORSKA)
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8.

Słuchanie „Legendy o powstaniu latarni morskich” na podstawie książki J. Ringera:
http://sp4lubartow.pl/comenius/prace/legenda7.pdf
• poznanie historii powstania latarni morskich
• http://www.zaglowce.ow.pl/zegluga/latar_mor/lat_mor.html
• zwrócenie uwagi na znaczenie latarni w morskiej żegludze
• próby opowiadania legendy
9. Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii przedstawiających
latarnie morskie:
• pokaz prototypu latarni morskiej (żuraw z Garnkiem Wulkana)
		http://www.zaglowce.ow.pl/zegluga/latar_mor/wulkan.html
• prezentacja najstarszych i najwyższych latarni morskich na świecie
• poznanie budowy latarni
		http://www.zaglowce.ow.pl/zegluga/latar_mor/lat_bud.html
10. Wskazywanie na mapie fizycznej Polski miejsc usytuowania 17 polskich latarni morskich:
• krótka charakterystyka
–– kolejno: w Świnoujściu, Kikut k/o Wisełki, Niechorzu, Kołobrzegu, Gąskach, Darłowie, Jarosławcu, Ustce, Czołpinie,
Stilo, Rozewiu, Jastarni, na Helu, w Sopocie, Gdańsku Porcie
Północnym i Nowym Porcie, w Krynicy Morskiej.
• zwrócenie uwagi na dane techniczne
–– wysokość wieży
–– zasięg, wysokość i charakterystykę światła
–– porównywanie wyglądu i funkcji latarni
11. „Latarnia morska” – konstruowanie latarni:
• oklejanie białym papierem rolki po papierowym ręczniku
• naklejanie na niej poziomo pasków czerwonego papieru
• umieszczenie w rolce papierowych ręczników, a następnie włączonej latarki
• założenie na rolkę małego słoiczka odwróconego do góry dnem
• wykonanie daszku z koła wyciętego z czerwonego papieru
• umieszczenie latarni na piaszczystej plaży ozdobionej muszelkami
i otoczonej morzem wykonanym z niebieskiej krepiny
• prace porządkowe
• podsumowanie pracy uczniów
• zorganizowanie wystawy prac

		
Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH – klasa III
inspirowany filmem „Robinson Crusoe” – dystrybutor Kino Świat
Temat: „Mieszkańcy bezludnej wyspy”

4.

Cele ogólne:
• wzbogacenie wiadomości uczniów na temat wybranych zwierząt
egzotycznych
• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
• wdrażanie do samodzielnego dochodzenia do wiedzy
• kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmów na temat planowania pracy, podejmowania działań i sytuacji problemowych,
które występują w czasie ich realizacji
• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole
• rozwijanie kreatywności
Cele operacyjne:
Uczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

6.

rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki zwierząt egzotycznych
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z otrzymanych informacji
doskonali analizę i syntezę wzrokową
uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi
i prezentuje własne zdanie
swobodnie i śmiało wypowiada się na forum klasy
rozumie potrzebę pracy zespołowej
pisze czytelnie i estetycznie
czyta ze zrozumieniem
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne
czynności, dobiera odpowiednie materiały oraz narzędzia
realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych
rozwija wyobraźnię twórczą
Liczba uczniów: dowolna

Prezentacja mieszkańców wyspy – praca w zespołach:
• wyszukiwanie w internecie, albumach i książkach informacji na temat wybranego zwierzęcia
–– koza, tapir, papuga, jeżozwierz, pangolin, zimorodek
• zwrócenie uwagi na umiejętności zwierząt oraz cechy charakteru
• dzielenie się wiadomościami na forum klasy
„Zwierzęta na bezludnej wyspie” – wykonanie kartek do wspólnego
albumu (praca w zespołach):
• opisywanie zwierząt
• wykonanie rysunków
• ozdabianie kart albumu
• łączenie kartek
• prezentacja prac na forum klasy
„Ukryte zwierzęta” – diagram rysunkowy:
• odszukiwanie i wypisywanie nazw zwierząt ukrytych na rysunku
• określenie, które z wymienionych zwierząt nie było mieszkańcem
bezludnej wyspy Robinsona
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Formy pracy: grupowa, zespołowa i indywidualna
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Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do internetu, rzutnik,
ekran, albumy i książki o zwierzętach egzotycznych, puzzle „Mieszkańcy
wyspy” (dla 6 zespołów), kartki A4, kredki ołówkowe i świecowe, karty
pracy dla każdego ucznia (diagram rysunkowy „Ukryte zwierzęta” oraz
rozsypanka wyrazowa „Co potrafią zwierzęta?”), chusta animacyjna.
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PRZEBIEG:
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2.

3.
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Nawiązanie do filmu „Robinson Crusoe”:
• swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu oraz mieszkańców
bezludnej wyspy
Oglądanie galerii zdjęć z filmu:
http://www.filmweb.pl/film/Robinson+Crusoe-2016-754667/
photos
• dzielenie się spostrzeżeniami
• określanie gatunku zwierząt
• opisywanie ich wyglądu
• zapisywanie nazw gatunkowych oraz imion zwierząt w zeszytach
„Mieszkańcy wyspy” – ćwiczenie spostrzegawczości:
• podział uczniów na 6 zespołów
• składanie puzzli w zespołach
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7.

„Co potrafią zwierzęta?” – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej:
• odczytanie wyrazów, porządkowanie zdań i przepisanie do zeszytów

9.
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„Bezludna wyspa” – zabawa ruchowa:
• uczniowie stają wokół chusty animacyjnej tworzącej bezludną wyspę
• nauczyciel wywołuje wybrany kolor, a uczniowie stojący przy danym kolorze biegną dookoła wyspy i wracają na swoje miejsce
• wygrywa ten uczeń, który pierwszy wróci na swoje miejsce
• zabawę należy powtórzyć kilka razy, za każdym razem zmieniając kolor

„Co zabrać na bezludną wyspę?” – gra dydaktyczna:
• uczniowie siadają w kręgu
• każdy po kolei mówi, co by zabrał na bezludną wyspę i dlaczego
• zasady zabawy: każdy może zabrać tylko taką rzecz, której nie
wybrali inni
• kto powtórzy nazwę przedmiotu, odpada z gry
10. „Folder reklamowy wycieczki” – praca w zespołach:
• przedstawienie zadania: wykonanie folderu biura turystycznego
oferującego wycieczkę na bezludną wyspę Robinsona
• przygotowanie warunków oferty: koszt wyjazdu, czas pobytu, liczebność grupy, trasa przejazdu, mapa z trasą wycieczki, miejsce
zakwaterowania, środki transportu, program pobytu
• ustalenie zawartości i wyglądu folderu
• planowanie pracy i podział zadań
• praca w zespołach
• prezentacja folderów na forum klasy
• podsumowanie osiągnięć uczniów
• zorganizowanie wystawy prac
Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska
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