Blok tematyczny: Idą wakacje. Krajobrazy.
Temat: Żubr i żuraw kochają Mazury
Cele: Zapoznać z krajobrazem Mazur.
Pomoce
Uczeń: piórnik z przyborami szkolnymi.
Nauczyciel: mapa Polski, film o Mazurach i zwierzętach dziko żyjących na tym terenie, obrazki
z żubrem, żurawiem, żabą, jeżem, żmiją itp.
Zapis w dzienniku: Oglądamy film o polskich Mazurach. Spoglądamy na mapę Polski. Piękno żurawi.
Kolorowanka edukacyjna. Zasady zapisu głoski "ż". Ćwiczenia z zakresu analizy słuchowo - wzrokowej
wyrazu. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu. Wyszukiwanie informacji w słuchanym tekście. Zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Pisanie i oznaczanie głoski "ż". Dwa warianty ortograficzne.
Przysłówek "blisko" w funkcji przyimka. Zabawa słowno - ruchowa. Utrwalanie wybranych
czasowników. Nazwy zwierząt z literką "ż".
Przebieg:
1. Powitanie. N. zaprasza dzieci na film o Mazurach, tamtejszej przyrodzie, żubrach, żurawiach
i innych zwierzętach.
2. Krótki komentarz N. do obejrzanego filmu (Mazury przedstawiamy jako region, krainę
geograficzną, nie województwo).
3. Uczniowie otrzymują od N. dużych rozmiarów kolorowankę i w grupie kolorują postać
żurawia, wzorując się na obejrzanym filmie. realistyczne kolory mają w tym wypadku
charakter edukacyjny. Celem jest utrwalenie rzeczywistego wyglądu ptaka.
4. Podpis pod naszym rysunkiem. N. pisze na tablicy wyraz żuraw i objaśnia zasadę zapisu
głoski. Dzieci czytają wyraz sylabami, potem głoskami i w całości, następnie zapisują słowo
w zeszycie, obserwując zapis, którego dokonał na tablicy N.
5. Kształcenie rozumienia ze słuchu. N. mówi. Za chwilę przeczytam wam krótki tekst.
Spróbujcie zapamiętać, o czym będę czytać. Gdzie mieszkają żurawie, co jedzą i kiedy
przylatują do Polski (te polecenia N. podaje powoli i co najmniej dwa razy)
Żurawie zwyczajne żyją blisko rzek lub jezior, w rozległych bagnach, wśród lasów,
na torfowiskach. Jedzą nasiona, ale także owady i robaki, a nawet gryzonie. Przylatują
do Polski często już w lutym albo w marcu.
6. N. pisze na tablicy zdanie: Żurawie żyją blisko rzek i jezior. Oznacza innym kolorem głoskę
„ż” w dwóch wariantach i objaśnia osobliwość ortograficzną w języku polskim. Dzieci czytają,
samodzielnie przepisują zdanie do zeszytu.
N. objaśnia słownictwo ze szczególnym uwzględnieniem przysłówka występującego tu
w funkcji przyimka, który w języku ukraińskim brzmi bardzo podobnie.
Następnie uczniowie pod opieką N. układają pytanie do zdania.
Gdzie żyją żurawie?

Odpowiedź można stopniowo rozszerzać. Żurawie żyją blisko rzek i jezior, w Polsce na przykład
na Mazurach.
W tym miejscu N. może posłużyć się mapą bądź przywołać film obejrzany na lekcji.
7. Zabawa słowno - ruchowa. Dzielimy dzieci na dwie grupy. Po jednej stronie stają te, które są
rzeką, po drugiej w kółku te, które są jeziorem. Wybieramy też dwa albo więcej żurawi (będą
następowały kolejne zmiany). Dzieci - żurawie zmieniają swoje położenie na różne hasła, które
N. może opracować wspólnie z dziećmi. Przykłady :
Żurawie lecą do jeziora.
Żurawie lądują nad rzeką.
Żurawie jedzą nasiona.
W ćwiczeniu nie należy opuszczać czasowników (czasem tak robi się w zabawach ruchowych),
bo jest to okazja do wprowadzenia ich w uczniowski język. Ważne, by polecenia wydawały
kolejne dzieci tworzące rzekę lub jezioro.
8. Inne nazwy zwierząt zawierające literę "ż". Żubr, żaba, jeż, żmija.
N. pokazuje obrazki lub film. Następnie pisze na tablicy poszczególne wyrazy.
Ćwiczenie poprzedzamy znaną już z poprzednich konspektów metodą analizy słuchowowzrokowej.
Zadanie domowe
Narysuj żubra, jeża i żabę i podpisz je.

Aneks dla nauczyciela:
Adresy z filmami do wykorzystania:
https://www.youtube.com/watch?v=zpdFcxM0ybo
https://www.youtube.com/watch?v=Dg3U7LxXT4k
https://www.youtube.com/watch?v=4fD_1WcBVDw
https://www.youtube.com/watch?v=e6kWJB2ulYk
https://www.youtube.com/watch?v=KD4P1EPMLJs

Strona z mapami Polski:
https://www.google.com.ua/search?q=graficzne+przedstawienie+mapy+Polski&rlz=1C2GKLB_
enUA666UA666&biw=1366&bih=662&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIvqXsLfSAhVQnRQKHRNtAQIQ_AUIBigB&dpr=1

do ewentualnego wykorzystania wiersz Jana Brzechwy
Żuraw i czapla
Przykro było żurawiowi,
Że samotnie ryby łowi.
Patrzy - czapla na wysepce
Wdzięcznie z błota wodę chłepce.
Rzecze do niej zachwycony:
"Piękna czaplo, szukam żony,

Będę kochał ciebie, wierz mi,
Więc czym prędzej się pobierzmy."
Czapla piórka swe poprawia:
"Nie chcę męża mieć żurawia!"
Poszedł żuraw obrażony.
"Trudno. Będę żył bez żony."
A już czapla myśli sobie:
"Czy właściwie dobrze robię?
Skoro żuraw tak namawia,
Chyba wyjdę za żurawia!"
Pomyślała, poczłapała,
Do żurawia zapukała.
Żuraw łykał żurawinę,
Więc miał bardzo kwaśną minę.
"Przyszłam spełnić twe życzenie."
"Teraz ja się nie ożenię,
Niepotrzebnie pani papla,
Żegnam panią, pani czapla!"
Poszła czapla obrażona.
Żuraw myśli: "Co za żona!
Chyba pójdę i przeproszę..."
Włożył czapke, wdział kalosze,
I do czapli znowu puka.
"Czego pan tu u mnie szuka?"
"Chcę się żenić." "Pan na męża?
Po co pan się nadweręża?
Szkoda było pańskiej drogi,
Drogi panie laskonogi!"
Poszedł żuraw obrażony,
"Trudno. Będę żył bez żony."
A już czapla myśli: "Szkoda,
Wszak nie jestem taka młoda,
Żuraw prośby wciąż ponawia,
Chyba wyjdę za żurawia!"
W piękne piórka się przybrała,
Do żurawia poczłapała.
Tak już chodzą lata długie,
Jedno chce - to nie chce drugie,
Chodzą wciąż tą samą drogą,
Ale pobrać się nie mogą.

Jan Brzechwa (krótki wierszyk z osobliwościami ortograficznymi)
~ Żubr ~
Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.
No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

Wyrazy z "ż" do ewentualnego wykorzystania: żuraw, stróż, wieża, żubr, żywopłot, pożyteczne,
jeżyny, żeglarz, Błażej, życzenie, Bożena, różnokolorowe, wyżły, żona, mąż, życie, żadne, żeby, że,
bodajże, jednakże, żal, żuk, żak, żakiet, żupan, żel, żmija, wąż, żreć, żądza, krzyż, krzyżówka, żółć,
garaż, zżyć, użyć, żaba, noże, może, loże, wożę, trwożę, ważyć, dżdżownica, dżdżyście, podaż,
jałmużna, jeżyna, smażyć, leżak, żebro, żółty, żołnierz, żłobek, żart, żaba, żołnierz, żelazko,
żaluzje.

