
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

DLA KL. II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Opracowała: Beata Kornas

Nauczyciel nauczania zintegrowanego

ZSO nr 1 w Rykach

OŚRODEK TEMATYCZNY: WIOSNA PACHNĄCA MAJEM

TEMAT DNIA: TĘCZOWE BARWY KWIATÓW

Wiosna w poezji, malarstwie i muzyce. Inscenizowanie utworów „Wiosna”
i „Rozmowa z wiosną”. Poetycki obraz poranka w ogrodzie w wierszu pt. „Świt
w ogrodzie”. Wypowiedzi akcentujące piękno kwiatów. Budowa kwiatu. Gra na
flecie melodii „Taniec kwiatów”. Wyrażanie ruchem nastroju słuchanego
utworu P. Czajkowskiego „Walc kwiatów”. Mnożenie i dzielenie w zakresie
100. Układanie treści zadań do drzewek matematycznych.

Cele operacyjne:

1. WIADOMO ŚCI

A. Zapamiętanie

Uczeń:
• zna nazwy kwiatów ogrodowych i będących pod ochroną
• wie, kiedy rozpoczyna się i kończy kalendarzowa wiosna
• wie, jakie zmiany następują w przyrodzie wiosną
• zna części mowy: czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki
• zna poszczególne nuty na pięciolinii, zna ich wartości
• wie, co to jest: „zwrotka”, „wers”, „rym” w wierszu
• zna budowę kwiatu
• zna krok walczyka
• zna tabliczkę mnożenia w zakresie 100

B. Rozumienie wiadomości

Uczeń:
• rozumie znaczenie piękna kwiatów dla człowieka
• rozróżnia różne rodzaje roślin kwiatowych oraz ich barwy
• ilustruje muzykę ruchem



2. UMIEJĘTNOŚCI

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych

Uczeń:
• potrafi rozpoznać głosy wiosny
• potrafi zagrać na flecie utwór „Taniec kwiatów”
• potrafi słuchać utworu i dokonać jego analizy
• potrafi wyszukiwać w tekście fragmenty na podany temat
• potrafi wskazać części kwiatu
• potrafi rozwiązywać drzewka matematyczne, ułożyć treść zadania

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych

Uczeń:
• potrafi dokonać inscenizacji utworu
• potrafi dostrzec piękno wiosny w malarstwie
• potrafi zagrać na flecie utwór „Taniec kwiatów” wraz

z akompaniamentem z kasety
• potrafi dokonać improwizacji ruchowej do muzyki P. Czajkowskiego

„Dziadek do orzechów” – „Walc kwiatów”

POSTAWY

• uwrażliwiać na piękno przyrody (kwiatów wiosennych) oraz muzyki
klasycznej (P. Czajkowski „Walc kwiatów”)

• rozbudzać zainteresowania muzyczne
• rozwijać muzykalność u dzieci

Metody:

• zadań dydaktycznych
• pogadanka
• pokaz
• praca z podręcznikiem
• działań praktycznych
• elementy metod poszukujących
• elementy dramy

Formy:

• zbiorowa
• indywidualna
• grupowa



Środki dydaktyczne:

• kwiaty (ekspozycja)
• plansza z budową kwiatu
• ilustracje roślin chronionych
• karty pracy
• dekoracje, rekwizyty
• magnetofon, kaseta
• podręcznik
• brystole

Przebieg lekcji:

Czynności nauczyciela Czynności ucznia
1. Powitanie – nauczyciel wraz z
uczniami wita zebranych gości

2. Przygotowanieinscenizacji

3. Pogadanka – nauczyciel zadaje
pytania:
- Jak się czujesz na wiosnę, w maju,
gdy kwitną kwiaty, śpiewają ptaki?
- Kto przypomni, kiedy rozpoczyna się
kalendarzowa wiosna?
- Kiedy kończy się kalendarzowa
wiosna i zaczyna się kalendarzowe
lato?
4. Posłuchajcie głosów wiosny z
nagrania z kasety.
5. Jak w malarstwie przedstawiona jest
wiosna – nauczyciel pokazuje
reprodukcje obrazów o tematyce
wiosennej.
6. Podział klasy na trzy grupy:

- wypisz podane części
mowy, ułóż zdania o
tematyce wiosennej

- Dzieci witają wiosnę piosenką:
„Wiosno, wiosenko, gdzie jesteś
powiedz nam...”

- Wiosna odpowiada: „Idę już idę...”
(Na tę samą melodię)

- Rozmowa dzieci z wiosną –
inscenizacja

- Dzieci siedzą na wykładzinie,
odpowiadają na pytania:

- „Jestem wesoły, radosny...”

- 21 III

- 21 VI, bo 22 VI zaczyna się
kalendarzowe lato

- Dzieci słuchają, rozpoznają: klekot
bociana, rechotżab,śpiew słowika

- Dzieci oglądają reprodukcje
obrazów

- Dzieci pracują w grupach:
I grupa – rzeczowniki,
II grupa – czasowniki,
III grupa – przymiotniki

(układają zdania o tematyce
wiosennej)



7. Pokaz ilustracji kwiatów dziko
rosnących będących pod ochroną oraz
hodowanych przez człowieka (w
rozmowie n/t kwiatów wiosennych
nauczyciel zwraca uwagę na barwę
kwiatów, kształt i zapach).
8. Podpiszcie ilustracje kwiatów.
9. Nauczyciel włącza kasetę z
nagraniem akompaniamentu do
melodii „Taniec kwiatów”.

10. Nagranie z kasety „Walc kwiatów”
Piotra Czajkowskiego.
11. Włączenie nagranego na kasecie
utworu „Świt w ogrodzie”
poprzedzone pytaniem – Kto jest
bohaterem wiersza?
12. Wypowiedzi dotyczące treści
wiersza, nauczyciel zadaje dalsze
pytania:
- Jak zachowuje się wietrzyk?

- Czy zdołał obudzić rośliny?

- Jaką porę dnia opisuje autorka w
wierszu?
- Jaki jest nastrój wiersza?
13. Konkurs czytania wiersza.
Nauczyciel zadaje pytania:
- Z ilu zwrotek się składa?
- Jakie są rymy?
- Jakie kwiaty w nim występują?
14. Budowa kwiatu. Nauczyciel
wiesza na tablicy planszę budowy
kwiatu.

15. Wystawka przyniesionych do klasy
kwiatów – N-el rozdaje lupy.
16. Nauczyciel wiesza na tablicy
drzewka matematyczne w postaci
kwiatów.

- Uczniowie oglądają ilustracje
kwiatów będących pod ochroną
(krokusy, zawilce, sasanki,
przebiśniegi) oraz hodowanych
przez człowieka (tulipany,żonkile,
bratki, stokrotki i inne).

- Dzieci samodzielnie podpisują
- Uczniowie grają na flecie melodię

„Taniec kwiatów” z
akompaniamentem z kasety, inni
bez akompaniamentu
(indywidualizacja pracy)

- Improwizacja ruchowa do utworu

- Dzieci słuchają wiersza

- Uczniowie odpowiadają na pytania:

(budzi kwiaty, psoci, buja trawkami,
siada, rozdaje całusy)
(odszukują odpowiedni fragment w
utworze)
(ranek)

(pogodny, radosny ...)
- Dzieci głośno czytają wiersz

- Uczniowie odpowiadają
(liczą zwrotki, wskazują rymy,
wymieniają nazwy kwiatów)
- Odczytują nazwy części kwiatu na
paskach i przyczepiają do
odpowiednich części kwiatu, następnie
malują e podręczniku kwiat
wskazanymi barwami.
- Oglądają przez lupę poszczególne
części kwiatu
- Rozwiązują drzewka
matematyczne, układają zadania
tekstowe do działań



17. Rozdanie kart pracy.

18. Zadanie pracy domowej – Naklej
części składowe kwiatu.
19. Podsumowanie zajęć.
20. Zakończenie zajęć.

- Rozwiązują na kartach pracy
drzewka matematyczne

+

: :

_

- Uczniowie zapisują numerćwiczeń
(ćw. 6, str. 61)
- Ocena pracy uczniów
- Pożegnanie gości.
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