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Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III 
 

Jednostka czterogodzinna 
Ośrodek tematyczny: Niedługo Święta Bożego Narodzenia 
Temat dnia: Pomogę dziewczynce z zapałkami 
Temat szczegółowy: Łamigłówki geometryczne. Tworzenie ilustracji muzycznej 
z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Dłuższe wielozdaniowe 
wypowiedzi dotyczące baśni połączone z głośnym jednostkowym czytaniem 
fragmentów utworu. 
Opowiadanie baśni: Pomoc potrzebującym. Proste obliczenia w zakresie 2000. 
Zabawa bieżna. Berek ratuj! Przedstawienie środkami plastycznymi marzeń 
dziewczynki z zapałkami. Samodzielne redagowanie szczęśliwego zakończenia 
baśni. 
Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

- umie wyszukać w tekście fragmenty na dany temat, 
- rozpoznaje baśnie na podstawie ilustracji, 
- wymienia tytuły znanych baśni, 
- opowiada o losach bohaterów, 
- odróżnia dobro od zła, 
- przedstawia scenki dramowe, 
- samodzielnie redaguje inne zakończenie baśni, 
- rozwiązuje łamigłówki geometryczne, 
- rozwiązuje krzyżówkę, określa nastrój utworu i wykonuje w pamięci 

proste obliczenia w zakresie 2000, 
- tworzy ilustracje muzyczną do baśni z wykorzystaniem instrumentów 

perkusyjnych, 
- potrafi zilustrować treść baśni plastycznie. 

Metody: 
1) Podająca: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, 
2) Aktywizująca: praca z tekstem, pytania i odpowiedzi, burza mózgów, 

drama, karty dydaktyczne, kreatywne pisanie; 
3) Praktyczne: pokaz, zajęcia praktyczne. 
4) Formy pracy: zbiorowa, grupowa jednolita i zróżnicowana, indywidualna 

jednolita. 
Środki dydaktyczne: krzyżówka, portret Andersena, mapa Europy, wystawka 
baśni, ilustracja, rekwizyty do scenek dramowych, lektura, „Dziewczynka z 
zapałkami”, karty pracy, kartoniki, „Encyklopedie”, kłębek włóczki, kredki, 
woreczek, zeszyt lektur, kartony, mazaki, kaseta. 
Przebieg zajęć Kierunki edukacji. Środki 

dydaktyczne 
1. Łamigłówki geometryczne z użyciem 

zapałek np.  
Matematyczna (zapałki) 
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- Ułóż kwadrat z 4 zapałek. 
- Ułóż 2 kwadraty z 7 zapałek. 
- Ułóż 3 kwadraty z 10, 11,12,13,14,15,16 
zapałek 
- Odlicz 8 zapałek. Zbuduj z nich 1 kwadrat. 
2. Odgadywanie tytułu utworu na podstawie 
ilustracji. 
3. Podanie autora baśni, wyszukiwanie w 
encyklopedii informacji o H. CH. Andersenie i 
odczytanie ich. 
4. Pokazanie portretu H.Ch. Andersena i 
obliczenie ile lat żył. 
5. Odszukanie na mapie Danii. 
6. Rozwiązanie krzyżówki na tablicy, hasło: 
Baśń. 
a) Miała je na nogach dziewczynka z 
zapałkami i zgubiła. 
b) Co dziewczynka chciała sprzedać 
przechodniom? 
c)Gdy zapaliła drugą zapałkę na stole ujrzała 
… . 
d) H.Ch.Andersen to pisarz … .  

 a)       
b)        
   c)     
      d)  

 7. Przypomnienie tytułu baśni 
H.Ch.Andersena omawianej w klasie II, 
głównych bohaterów i jej zakończenia. 
8. Obejrzenie klasowej wystawki baśni 
(odczytanie tytułów i autorów). 
9. Próba odpowiedzi na pytania: Co to jest 
baśń?, Co jest je tematem? 
10. Rozwiązanie krzyżówki matematycznej, 
hasło: Dobro i zło. (praca indywidualna). 
- Oblicz. Uporządkuj sumy i różnice rosnąco. 
Odczytaj hasło. 

732-28= D 170-609= O 
1304-304= R 1612-12= Ł 
1000+1000= O 1100+200= O 
1554+5= Z 

 

1800-1000= B 
 

1426-6= I 

 
 
 
 
 
Polonistyczna (ilustracje, 
encyklopedia, portret 
H.Ch.Andersena) 
 
 
Polonistyczno-
matematyczna, 
 
 Polonistyczna 
(krzyżówka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polonistyczna  
 
 
Wystawka baśni 
 
 
 
Matematyczna(krzyżówka) 
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Liczba          

Litera          

 
11. Wypowiedzi dotyczące baśni 
„Dziewczynka z zapałkami” połączone z 
głośnym jednostkowym czytaniem 
odpowiednich fragmentów: 
- Kto jest główną postacią baśni? 
- Jak wyglądała dziewczynka z zapałkami? 
- O czym marzyła? 
- Dlaczego umarła? 
12. Wypowiedzi uczniów nt. nastroju utworu 
pt. „Dziewczynka z zapałkami”. 
13. Określenie nastroju muzyki, która 
najbardziej pasuje do tej baśni. 

14. Tworzenie ilustracji muzycznej do baśni z 
wykorzystaniem instrumentów muzycznych. 
15. Opowiadanie baśni z wykorzystaniem 
pajęczynki (uczniowie z nauczycielką siedzą w 
kole, rzucają do siebie kłębek włóczki (jeden je 
koniec zatrzymują, a kłębek rzucają dalej), 
opowiadają baśń po zdaniu). 
16. Rysują brakujące obrazy. 
17. Promyczkowe uszeregowanie.  
- Jacy byli ludzie, którzy mijali dziewczynkę? 
(każdy uczeń pisze po dwie cechy na oddzielnych 
kartonikach) 
18. Zabawa bieżna: Berek, ratuj! 
Berek goni tego, kto ma w reku woreczek. 
Uciekający woła „ratuj” i podaje przedmiot 
najbliżej stojącemu. Berek goni uczestnika 
mającego woreczek. Jeśli ten nie poda dokładnie 
przedmiotu innemu zostaje berkiem. Podania i 
uchwyty muszą być dokładne, aby nie zostały 
dotknięte przez berka. 
19. Burza mózgów: Jak można było pomóc 
dziewczynce z zapałkami? (Losowanie grup 
według kolorów) 
20. Drama: Pomagam dziewczynce z zapałkami. 
21. Samodzielne redagowanie szczęśliwego 
zakończenia baśni. 

 
 
 
 
 
Polonistyczna              
(baśń „Dziewczynka   
z zapałkami”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzyczna 
 
 
 
Polonistyczna (kłębek 
włóczki) 
 
 
Plastyczna (zeszyt lektur) 
Polonistyczna (kartoniki) 
 
 
 
Ruchowa (woreczek) 
 
 
 
 
 
 
 
Polonistyczna (kartony, 
mazaki) 
 
 
Rekwizyty 
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zakończenia baśni. 
22. Głośne jednostkowe czytanie przez chętnych 
uczniów zredagowanego zakończenia. 
23. Wspólne czytanie przez uczniów i 
interpretowanie przysłowia napisanego na tablicy.  
„ Bez serc jak wiecie trudno żyć na świecie”. 
24. Wypowiedzi uczniów nt., W jaki sposób mogę 
pomóc współczesnej dziewczynce z zapałkami? 
25. Śpiewanie piosenki „Najlepiej razem”. Ruch 
przy muzyce. 
26. Podsumowanie dnia i samoocena. 
  
 

 
Polonistyczna 
 
 
 
 
Społeczno – przyrodnicza 
 
Muzyczno – ruchowa 
(kaseta) 
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