KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
CZAS TRWANIA 90 minut
KLASA II
PROWADZĄCY- Mirosława Rusek
TEMAT: Tajemniczy, baśniowi mieszkańcy Islandii.
CELE:
Uczeń:
- sprawnie rozszyfrowuje zakodowany napis
- potrafi rozwiązać zadania złożone
- wykazuje się kreatywnością podczas zadań: pomysł na wizerunek Trolla
- dostrzega atrakcyjną formę motywowania uczniów przez nauczyciela do korzystania z
różnych źródeł i poszerzania swojej wiedzy,
- mobilizuje się do aktywności poznawczej i twórczej
- dba o kulturę języka podczas budowania ustnej i pisemnej wypowiedzi,
- efektywnie pracuje na lekcji,
- wzmacnia wytrwałość w pokonywaniu trudności,
- jest zainteresowany tematem zajęć,
- proponuje oryginalne rozwiązania.
METODY:
- metoda ćwiczeń praktycznych: zadania dla uczniów.
- metoda problemowa
FORMY:
Indywidualna
Praca w parach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karty pracy, środki plastyczne (papier kolorowy, pisaki, nożyczki, klej), odtwarzacz
muzyki.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez rozszyfrowanie zakodowanego napisu
TROLL (załącznik 1)
2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat skojarzeń związanych z tym słowem.
3. Wysłuchanie opowieści nauczyciela o wierzeniach Islandczyków:
W opowieściach ludowych trolle zachowują postać ludzką, ale są znacznie większe,
silniejsze i paskudnie wyglądają. Trolle islandzkie miewają od 3.5 do 4 metrów

wzrostu i żyją w górach. Niektóre z nich mogą być bardzo niemiłe, ale znane są też
przyjazne trolle. Natknąć się na nie najczęściej można w górach, jaskiniach i przy
klifach. Spotkać można trolle dzienne i nocna. Trolle nocne muszą strzec się słońca.
Jeśli zostaną złapane choćby przez promyk, zamieniają się w skały. Sylwetki
skamieniałych trolli można znaleźć na wybrzeżach i w górach. Prezentacja zdjęć
(załącznik 2)
4. Rozwiązywanie zadań:
Zadanie 1. Troll mieszka w jaskini, która jest oddalona o 5 km od morza. Każdej
nocy Troll pokonuje tą drogę tam i z powrotem. Ile kilometrów pokonuje Troll w
ciągu tygodnia?
Zapisanie w zeszytach obliczeń i odpowiedzi.
Zadanie 2. Każdej nocy Troll zjada 14 kg dorsza i 15 kg owoców morza. Ile
kilogramów łącznie spożywa Troll?
Zapisanie w zeszytach obliczeń i odpowiedzi.
5. Czas na zabawę: zatańcz jak Troll do piosenki z filmu pod tym tytułem
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=f_MTojBV5tw)
6. Każdej nocy Troll robi ludziom przyjemne, lub złośliwe psikusy. Stąd też ich
wizerunek może być straszny, lub śmieszny. Jak Ty go sobie wyobrażasz?Tworzenie wizerunku Trolla z wykorzystaniem elementów głowy, oczu i nosa
(załącznik 3)
7. Pracując w parach wymyślcie i przedstawcie za pomocą scenki dramowej co może
wymyślić Troll?- praca w parach, prezentacja scenek.
8. Zadanie pracy domowej- Napisz czy chciałbyś mieć przyjaciela Trolla?- uzasadnij
swoją odpowiedź.

