Blok tematyczny: Szkoła, szkolne obowiązki i przyjemności.
Temat dnia: Obrazy z kolorowych liści. Co nam daje szkolna twórczość?
Cel lekcji: Wykorzystać dary przyrody do działań twórczych. Wprowadzić refleksję dotyczącą darów
jesieni i wykorzystywania ich w twórczości własnej. Rozwijać pomysłowość dziecięcą i kształcić
umiejętności manualne. Utrwalić nazwę bieżącego miesiąca. Utrwalić wprowadzone na lekcji wyrazy i
ich poprawną wymowę.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne, klej, blok techniczny, różnokolorowe wysuszone liście.
Nauczyciel: liście.
Zapis w dzienniku: Utrwalenie nazwy bieżącego miesiąca. Słownictwo związane ze sztuką. Dary jesieni
jako inspiracja. Słownictwo nazywające plony jesieni. Co mówią kształty liści? Pytamy o zdarzenia w
przyrodzie i odpowiadamy na pytania. Oglądamy jesienne obrazki.
Przebieg lekcji:
1. Powitanie.
Wpisanie na tablicy daty i powtórzenie nazwy bieżącego miesiąca.
Pytania:
Jaki miesiąc mamy?
Który jest dzisiaj ? Dzisiaj jest piąty października ( nie mówimy październik, tylko października słowo
odmienia się, a poza tym październik jest tylko jeden).
3. Słownictwo związane ze sztuką. N. inspiruje dzieci do rozmowy o twórczości. Następnie budują
zdania:
Ten, kto maluje, jest malarzem.
Ten, kto rzeźbi, jest rzeźbiarzem.
Ten, kto rysuje jest grafikiem(rysownikiem).
Ten kto klei jest... "klejarzem" (Oczywiście nie ma takiego słowa w języku polskim, ale jeśli dzieci
sformułują taki wyraz, będzie oznaczać, że pojęły mechanizm tworzenia nazw wykonawców czynności
przez dodanie formantu "arz" w języku polskim. Można zatem przykład wymyślony przez dzieci
potraktować jako żart służący objaśnieniu pewnej operacji językowej.
4. Wcześniej dzieci dostały do wykonania zadanie: Pozbierajcie i wysuszcie dobrze liście (najlepiej
między kartkami książki).
N. opowiada, że artysta (twórca) może używać różnych materiałów. Warto czasem poszukać

w otaczającym nas świecie darów przyrody. Pod koniec lata przyroda daje tak obfite owoce, że
wystarczy rozejrzeć się wokół i pozbierać do koszyka. Mogą to być liście, kasztany, żołędzie.
Przydatne do prac plastycznych bywają też wysuszone obierki po ziemniakach, marchewce, selerze.
5. Ćwiczenia w mówieniu:
Co dzieje się z liśćmi jesienią? Liście spadają z drzew.
A co jeszcze spada z drzew. Z drzew spadają kasztany, żołędzie, gruszki, owoce, igły, jabłka.
Kto zbiera liście i kasztany? Kolorowe liście i kasztany zbierają dzieci.
Kto zamiata liście i kasztany? Liście i kasztany zamiata dozorca, zamiatacz itp.
6. Na tej lekcji dzieci, wykorzystując wszystkie przyniesione ze sobą materiały, tworzą obrazy z liści.
Jeśli przygotowały inne materiały, włączają je w swoje obrazki według własnych pomysłów.
N. może inspirować dzieci, zadając pytania uzupełniające:
Do czego podobny jest ten liść? Jaki kształt ma ten liść? itp.
Wzory prac do wykorzystania:
https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=spXKWNH5DM3R8geY3bvAAQ#q=obrazki+z+li%C5%9Bci
&*
Po wykonaniu obrazka dzieci nadają tytuł i podpisują swój obrazek.
7. Dobry wariant takiej lekcji to praca w grupach. Wówczas jednak N. musi dodatkowo przygotować
duże plansze, np. formatu A2. Zadaniem dzieci jest wspólnie zaplanować, co będzie przedstawiać ich
plansza z liści. Podzielić ją na sektory. Przydzielić sobie zadania do wykonania w danym sektorze i
pracować wspólnie. N. przyjmuje do wiadomości, że dzieci będą rozmawiać w języku ojczystym, ale
podaje im zwroty, których muszą używać dla ćwiczenia po polsku. N. podczas pracy grup sprawdza to
i przypomina.
Zwroty: Podaj mi (ten liść, klej, nożyczki, farby)
Przyklej to tutaj.
Zamaluj ten fragment na brązowo(zielono, żółto)
Wytnij to. Proszę, przepraszam.
Dość trudno egzekwować stosowanie tych zwrotów w trakcie pracy, ale warto rozdać je dzieciom
jako wklejki do zeszytu i zadać zadanie: Przećwicz, naucz się na pamięć.

