
Opracowała: Bożena Kierepa

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III

TEMAT O ŚRODKA: Życzliwość na co dzień.

CELE OGÓLNE O ŚRODKA:
1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprzez słowo, gest, mimikę.
2. Uświadomienie znaczeniażyczliwości w stosunkach sąsiedzkich.
3. Doskonalenie umiejętności logicznego rozumowania poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych.
4. Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie.

TEMATY O ŚRODKÓW DZIENNYCH:
1. Jestem dobrym sąsiadem.
2. Dla mojego kolegi.
3. Dobry kolega.



DZIEŃ 1

TEMAT DNIA: Jestem dobrym sąsiadem.

CEL OGÓLNY: Dostrzeganie znaczeniażyczliwości w stosunkach sąsiedzkich.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń potrafi:
- wypowiadać własne zdanie o zdarzeniach;
- zna postać autora bajki i jego twórczość;
- improwizować rozmowę;
- poprawnie posługiwać się mową dialogową;
- dostrzegać znaczenie myślnika w zapisie dialogu;
- ocenić postępowanie bohaterów;
- uzupełnić tekst z lukami;
- stosować pisownię wyrazów z ż wymiennym i niewymiennym;
- redagować zdania pytające i oznajmujące;
- rozwiązywać zadania tekstowe;
- kreślić figury geometryczne i obliczać ich obwody;
- czytać rytmicznie tekst;
- układać melodię do przysłów w określonym rytmie;
- zaprojektować i wykonać pracę plastyczno - techniczną;
- utrzymywać dobre stosunki dobrosąsiedzkie;
- aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych i scenkach dramowych;
- zgodnie współdziałać w zespole;



METODY PRACY: słowne, oglądowe, działań praktycznych;

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna –zbiorowa, indywidualna – jednolita, zróżnicowana;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dekoracja – przekrój domu, rekwizyty do inscenizacji, teksty dialogów do uzupełniania, kartki
ze słownictwem do inscenizacji, podręcznik i karty pracy „Wesoła szkoła”, plansz z wyrazem
„ sąsiad”, portret A. Fredry, tabelka z wyrazami, plansza z porzekadłem i jego zapisem
rytmicznym, dzwonki chromatyczne, kartoniki ze wzorami matematycznymi, plakietki z
papieru samoprzylepnego.



RODZAJE
EDUKACJI

KLUCZOWE
KOMPETENCJE

SYTUACJE DYDAKTYCZNE ŚRODKI
DYDAKTYCZNE

METODY
NAUCZANIA

FORMY
PRACY

I. Część
wstępna

Czynności organizacyjno – porządkowe.
Powitanie, sprawdzenie przygotowania do
zajęć.

II. Cz ęść
właściwa

Edukacja
polonistyczna,
społeczna.

Wykorzystywa-
nie języka
do opisywania
rzeczywistości.
Wykorzystywa-
nie doświad-
czeń i
skojarzen dzieci.

Wprowadzenie do tematu zajęć.
Pogadanka na temat sąsiadów:
- Kim jest sąsiad?
- Czy dobrze mieć sąsiada i dlaczego ?
- Co to jest pomoc sąsiedzka?
- Jaki powinien być sąsiad? ( uczniowie

dopisują do zamieszczonego na tablicy
wyrazu „ sąsiad” cechy jakie powinien
posiadać dobry sąsiad ).

Plansza z
napisanym
wyrazem
„ sąsiad”

P, O
Problemowa
Działań
Praktycznych

Zbiorowa

Edukacja
polonistyczna.

Zdobywanie
wiedzy.

Podanie tematu zajęć „Jestem dobrym
sąsiadem”.
Zapis na tablicy i w zeszytach.

Zeszyt O
Działań
Praktycznych.

Indywidualna
Zbiorowa

Edukacja
polonistyczna,
społeczna,
ruchowa.

Świadome
używanie języka
jako narzędzia
porozumiewania
się.
Samodzielne
podejmowanie
różnych ról w
grupie.

Układanie i improwizacja dialogu.
Układanie dialogu z wykorzystaniem
podanego słownictwa – praca w zespołach
( parach ).
- Jak inaczej nazywamy rozmowę?
- Jakich rodzajów zdań użyjecie

komponując dialog?
Improwizacja ułożonych dialogów.
Rozmowa na temat zaimprowizowanych
dialogów.

Rekwizyty do
inscenizacji.

Kartki ze
słownictwem do
wykorzystania
przy układaniu
dialogu.
Załącznik nr1

P, O, E
Problemowa
Działań
Praktycznych
Ekspresyjna

Indywidualna
Zbiorowa



- Jak sadzicie, czy zaimprowizowane przez
was dialogi doprowadziłyby do zgody i
dlaczego ?

- Który z dialogów zasługuje na
wyróżnienie i dlaczego ?

Edukacja
polonistyczna

Wykorzystywa-
nie doświad-
czeń do
rozwiązywania
problemów

Omówienie ilustracji.
Wypowiedzi uczniów na temat wydarzeń
przedstawionych na ilustracjach.
Układanie skarg sąsiadów z zastosowaniem
czasowników w czasie teraźniejszym.

Karty Pracy
77 ćw.1
„Wesoła
Szkoła”

P, O
Problemowa
Działań
Praktycznych

Zbiorowa
Indywidualna

Edukacja
polonistyczna

Zdobywanie
wiedzy.

Zapoznanie uczniów z sylwetką Aleksandra
Fredro, autora wiersza pt.” Paweł i Gaweł” i
jego twórczością.

Portret
A. Fredry

P, A
Pogadanka
Pokaz

Zbiorowa

Edukacja
polonistyczna

Zdobywanie
wiedzy.

Zapoznanie z treścią wiersza „Paweł i
Gaweł”.
Samodzielne, ciche czytanie wiersza
„ Paweł i Gaweł” z jednoczesnym
podkreślaniem niezrozumiałych wyrazów i
zwrotów ( wspólne wyjaśnianie
niezrozumiałych wyrazów i zwrotów ).

Podręcznik
„Wesoła szkoła”
str.96

A
Praca z
.tekstem.

Indywidualna
Zbiorowa



Edukacja
polonistyczna

Wykorzystywa-
nie języka do
opisywania
rzeczywistości.

Analiza treści wiersza
- Kto jest bohaterem wiersza?
- Kiedy i gdzie miały miejsce opisane
wydarzenia?

- Co wam się podobało w wierszu,
zdenerwowało lub rozśmieszyło ?

- Jak wyglądają po tej przygodzie
mieszkania obu panów?

Analiza zachowania Pawła i Gawła.
- Jaki był Paweł i jak zachowywał się w

domu?
- Jaki był Gaweł i jak zachowywał się w

domu?

Podręcznik
„Wesoła
Szkoła” s. 96

P, A
Problemowa
Praca z
tekstem.

Zbiorowa
Indywidualna

Edukacja
polonistyczna

Wykorzystywa-
nie
doświadczeń.
Wykorzystywa-
nie języka do
opisywania
rzeczywistości.

Rozszyfrowanie przysłowia „ Nie czyń
drugiemu, co tobie niemiłe”.
- Jak wyjaśnisz powiedzenie „ Wolnoć,

Tomku, w swoim domku”.
- Jaki jest morał z wiersza – odczytajcie

( Jak ty komu, tak on tobie).
Te słowa można zastąpić innym
znanym powiedzeniem, a jakim dowiecie
się po wykreśleniu z tabelki wyrazów
określających uczucia.

Tabelka z
wyrazami
Załącznik nr2

P, O
Problemowa
Działań
praktycznych

Zbiorowa
Indywidualna

Edukacja
ruchowa

Rozwiązywanie
problemów w
sposób
twórczy.

Uczniowie naśladują czynności jakie
wykonujemy wchodząc na klatkę
schodową, idąc po schodach, wchodząc do
domu itd.

E
Ekspresja
ruchowa

Zbiorowa



Edukacja
muzyczna,
polonistyczna

Wykorzystanie
doświadczeń do
tworzenia
muzyki.
Wykorzystywa-
nie
doświadczeń.

Układanie melodii do porzekadła.
Nauczyciel zawiesza na tablicy planszę z
napisanym porzekadłem i jego zapisem
rytmicznym.
Uczniowie układają własną melodię do
zapisu rytmicznego i grają ją na
dzwonkach.
Uczniowie dokonują analizy ortograficznej
porzekadła.

Plansza z
napisanym
porzekadłem i
jego zapis
rytmiczny.
Dzwonki
chromatyczne
Karty Pracy
„Wesoła
Szkoła” s.78

E, P,O
Ekspresja
muzyczna
Problemowa
Działań
praktycznych.

Indywidualna
Zbiorowa

Edukacja
matematyczna

Wykorzystywa-
nie doświadczeń
do
rozwiązywania
problemów.

Rozwiązywanie zadania tekstowego.
Uczniowie odczytują z karty pracy treść
zadania tekstowego i dokonują analizy
zadania.
Wspólne rozwiązanie zadania na tablicy i
zapis rozwiązania i odpowiedzi na kartach
pracy.

Karta pracy
dla ucznia
zadanie nr 1

A,P,O
Praca z
tekstem.
Problemowa
Działań
praktycznych

Zbiorowa
Indywidualna



Edukacja
polonistyczna

Rozwiązywanie
problemów w
sposób twórczy.
Wykorzystywa-
nie języka do
opisywania
rzeczywistości.

Samodzielne uzupełnianie dialogu.
I poziom – uzupełnia dialog podanymi
wyrazami.
II poziom – uzupełnia dialog podanymi
wyrażeniami i samodzielnie układa
zakończenie.
– Jak według was powinna przebiegać
pierwsza rozmowa między sąsiadami, która
zapobiegłaby zalaniu mieszkania?
- Ułóżcie taka rozmowę między Pawłem i
Gawłem, która doprowadziłaby do zgody
między nimi.
Kontrola i ocena pracy samodzielnej.

Karta pracy
dla ucznia
zadanie nr 2

P, O
Problemowa
Działań
praktycznych

Indywidualna
zróżnicowana
Zbiorowa

Edukacja
plastyczno-
techniczna,
matematyczna

Łączenie i
porządkowanie
różnych
elementów
wiedzy.
Wykorzystywa -
nie doświadczeń
do
rozwiązywania
problemów.

Wykonanie pracy plastyczno - technicznej.
Uczniowie wykonują ramkę z kolorowego
bloku technicznego i umieszczają w niej
napisane na kartonie porzekadło dotyczące
życzliwości i ozdabiają je.
Omówienie kolejności wykonywanych
czynności.
- Uczniowie rysują cztery prostokąty o
długości 21cm i szerokości 3cm i wycinają je
( odszukują wśród zawieszonych na tablicy
wzorów, wzór na obliczanie obwodu
prostokąta i obliczają obwód jednego
wyciętego prostokąta ).
Wykonują ramkę z czterech prostokątów.
-Jaką figurę otrzymaliście ? ( odszukują wzór
na obliczanie obwodu kwadratu i obliczają

Kolorowy
blok techniczny,
kredki,
nożyczki, klej.
Kartoniki ze
wzorami na
obliczanie
obwodów figur
geometrycznych.

O, P, E
Działań
praktycznych
Problemowa
Ekspresja
plastyczna

Indywidualna
Zbiorowa



jego obwód ).
Wycinają z kartonu kwadrat o takich samych
wymiarach i naklejają z tyłu ramki. W
środku zapisują porzekadło dotyczące
życzliwości.
Omówienie wykonanych prac i ocena.

Edukacja
polonistyczna
społeczna

Wykorzystywa –
nie doświadczeń
do opisywania
rzeczywistości.
Prezentowanie
własnego punktu
widzenia.

Podsumowanie zajęć.
Czego nauczyliśmy się na dzisiejszych
zajęciach?
- Jak powinniśmy się zachowywać w
stosunku do sąsiadów na co dzień?
- Jak powinniśmy się zachowywać w

stosunku do uczniów z sąsiadujących z
nami klas?

- Na których z zachowań będziecie się
wzorować gdy zaistnieje taka potrzeba,
czy na tym z bajki A. Fredry, czy na
waszych dialogach?

Na otrzymanych plakietkach napiszcie swoje
obietnice dotyczące zasad dobrego
współżycia miedzy sąsiadami ( każde
dziecko odczytuje swoją obietnicę ).
Ocena aktywności uczniów na zajęciach.

Kolorowe
plakietki dla
każdego ucznia.

O, E
Działań
praktycznych
Ekspresja
słowna

Zbiorowa
Indywidualna



ZAŁ ĄCZNIK NR 1

Słownictwo do wykorzystania przy układaniu dialogu.

Dla Pawła - dzień dobry, cześć, witaj, sąsiedzie, Gawle, do widzenia, do zobaczenia;
- co się dzieje, co wyprawiasz, co czynisz, co robisz;
- nie mogę pracować, jest głośno, boli mnie głowa, szyby drżą, uszy

puchną, cały dom się trzęsie, mam jutro egzamin, nie mogę czytać;
- przestań, uspokój się, baw się ciszej, tak nie można, proszę, tak się

lokator nie zachowuje, w przeciwnym razie wniosę skargę, bądź ciszej;

Dla Gawła – dzień dobry, cześć, witaj, sąsiedzie, Pawle, co chciałeś, do widzenia,
do zobaczenia, wybacz, przepraszam;

- urządzam polowanie, bawię się, wyobrażam sobie;
- dobrze, nigdy więcej, nie wiedziałem, nie sądziłem, co mnie to obchodzi,

moja sprawa, już kończę, będę ciszej, czemu mi przeszkadzasz;

ZAŁ ĄCZNIK NR 2

Nie gniew czyń radość drugiemu, przygnębienie

strach co miłość tobie nienawiść niemiłe.



KARTA PRACY UCZNIA I POZIOM
Zadanie 1

Paweł i Gaweł ułożyli dla was zadanie.

Przed domem Pawła i Gawła rośnie 9 drzew.
Za domem rośnie 2 razy więcej drzew niż przed domem.
Po lewej stronie domu rośnie 3 razy mniej drzew niż
Przed domem.
Ile .................................................................................... .

Dane: Szukane:

................................... ............................................
...........................................
...........................................

Rozwiązanie: ..........................................................

Zapisz rozwiązanie w jednym zapisie.

.............................................................................................

Odpowiedź: ........................................................................

Zadanie 2

Uzupełnij dialog podanymi wyrazami.

- Dzień dobry Gawle.
- Dlaczego tak ..................... . U mnie w mieszkaniu

wszystko słychać. Od twojego .................. boli mnie
głowa.

- Przepraszam Cię ..............., ale urządzałem zabawę.
Nie sądziłem, że moje zachowanie sprawia Ci przykrość.

- Zachowuj się ciszej, bo ................ zakłóca ......................
wszystkim domownikom.

- Dobrze, już więcej nie będę ................... .
- Powinieneś też zapoznać się z regulaminem lokatorów.
- Do widzenia ..................... .
- Do widzenia.

Wyrazy: Pawle, hałas, hałasujesz, krzyku, spokój, sąsiedzie,
Gawle.



KARTA PRACY UCZNIA II POZIOM
Zadanie 1

Paweł i Gaweł ułożyli dla was zadanie.

Przed domem Pawła i Gawła rośnie 9 drzew.
Za domem rośnie 2 razy więcej drzew niż przed domem.
Po lewej stronie domu rośnie 3 razy mniej drzew niż
przed domem.
Ile ....................................................................................... .

Dane: Szukane:

................................. ..............................................
.............................................
.............................................

Rozwiązanie: ........................................................................

Zapisz rozwiązanie w jednym zapisie.

..............................................................................................

Odpowiedź: ........................................................................ .

Zadanie 2

Uzupełnij dialog podanymi wyrażeniami i ułóż jego
zakończenie.

- Dzień dobry Gawle.
- Dlaczego tak (1) ...................? U mnie w mieszkaniu

wszystko słychać. Od twojego krzyku (2) ........................ .
- Przepraszam Cię (3) ................., ale urządzałem zabawę.

Nie sadziłem,że moje zachowanie ( 4) .......................... .
- Zachowuj się ciszej, bo hałas zakłóca spokój wszystkim

domownikom.
- Dobrze, już nigdy nie będę ( 5 ) ....................................... .
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

Słownictwo do uzupełnienia ( do wyboru ):
1. głośno się zachowujesz, hałasujesz;
2. szyby drżą w oknach, uszy puchną, głowa boli, nie

mogę się uczyć;
3. sąsiedzie, Pawle, Pawełku;
4. przeszkadza Ci, sprawia Ci przykrość;
5. hałasował, urządzał głośnych zabaw;


