
  

Hospitacja Diagnozująca 
 
 
 
 

1. Data: 25 marca 2004r., klasa II b, prowadząca Beata Mikłas 
2. Ośrodek tematyczny: Sspotkania z książką 
3. Cele główne: 

� Czytanie ze zrozumieniem 
� Efektywne współdziałanie w zespole i współpraca w grupie 

4. Cele operacyjne: 
 Uczeń potrafi: 

�   uporządkować treść zadania matematycznego 
�    rozpoznawać bohaterów książek dla dzieci 
�  
�   odczytywać skojarzenia 
�   wyszukiwać w wyrazach innych nazw, określeń  
�   efektywnie pracować w  grupie 

5. Temat dnia: Bajkowa podróż. 
6. Metody: praca z tekstem z ilustracjami, metody problemowo- 

aktywizujące 
7. Formy:  dominująca: praca grupowa jednolita i zróżnicowana, elementy 

pracy indywidualnej i zbiorowej jednolitej i zróżnicowanej 
8. Czas trwania: 135 minut 
9. Środki dydaktyczne: karty zadań, karty skojarzeń, polecenia ćwiczeń, 

znaczki, nazwy grup, alfabetyczne hasło, słoneczko pracy grupowej, 
krzyżówki, ilustracje, tytuły książek dla dzieci, koperty ze zwierzętami, 
zadania tekstowe, teksty do historyjki obrazkowej, płyta CD z wiosenną 
muzyką, plataninki, mapa Polski, zagadki, karty oceny dla grup i dla 
rodziców, nuty, pięciolinia, słowa- szyfranty, słowa- nagrody 

10. Literatura: 
� I. Szyndler „Pomyśl, zapamiętaj, zapisz” 
� J. Stec „Zagadki dla najmłodszych” 
� U. Bissinger- Ćwierz „Pedagogika zabawy” 
�  W. Karolak  „Działania Twórcze” 
�  B. Podniesińska „Spotkanie z baśnią”- Poradnik Bibliotekarza 

 
 
 
 
 
 
 



  

Przebieg zajęć 
 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 

1. Każde dziecko wykonuje ćwiczenie „gimnastyki mózgu” 
(rodzaj ćwiczenia zapisany na wylosowanej przez dziecko 
kartce), ćwiczeniom towarzyszy muzyka. 
 
2. Zabawa w skojarzenia- wprowadzenie do zajęć. 

Nauczyciel prezentuje dzieciom- różne wyrazy,  a oni 
kolejno mówią,  z czym on  im się kojarzy. BAJKA, 
CZYTAĆ, PINOKIO, GRUPA, TUWIM, WIOSNA,, 
PODRÓŻ 

 
   3.Zaproszenie do grupowej podróży- przekazanie dzieciom 
paszportów- uprawniających ich do podróży po bajkowych 
krainach ( uzupełnią go na końcu zajęć).   Wprowadzenie do 
pracy grupowej), czytanie  indywidualne dialogów, przejście 
do stolików(dialogi pochodzą z różnych bajek). Powstają 
grupy Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Pinokia, Kota w 
butach, Królewny Śnieżki, Jasia i Małgosi. Na stoliku nazwa 
grupy i znaczek dla każdego dziecka. 
 

 
4.  Przypomnienie zasad pracy w grupie 

(SŁONECZKO).Kto i jak nas będzie oceniał, karty dla 
rodziców, słowa na podium- element samooceny, gdzie 
przykleją słowo nagrodę na najwyższym 1 miejscu, niżej na 
2, czy też na 3 miejscu).Odczytanie hasła wiodącego 
UWAŻNIE CZYTAJ WSZYSTKIE TEKSTY (rozsypanka 
wyrazowa z wykorzystaniem znajomości alfabetu).  
 



  

5. Omówienie zasad pracy-każde rozwiązane poprawnie 
zadanie wskaże miejsce gdzie odnaleźć kolejne i gdzie 
szukać nagrody. Szef zawsze wyznacza reprezentanta, 
który szuka nagrody i kolejnego zadania. Część zadań 
dzieci odczytują samodzielnie- wspólnie, cicho, część 
czyta nauczyciel. 

 
 

CZĘŚĆ GŁÓWNA  
 

Zadanie Pierwsze 
 

Krzyżówka- rozwiązanie wskazuje miejsce ukrycia kolejnego 
zadania oraz miejsce gdzie jest pierwsze słowo- nagroda BRAWO 
Załącznik nr1 
 
Zadanie Drugie 
 

Z jakiej to książki? Pokolorujcie rysunek. Powiedzcie o czym mogą 
rozmawiać te postacie. Odnajdźcie tytuł,(naklej na kartce) i kolejne 
słowo- nagrodę ZNAKOMICIE 
Załącznik nr 2 
Nauczyciel czyta fragment wiersz J. Tuwima, które zwierzę kojarzy Wam się z tym 
wierszem (przypomina o naradzeniu się) W kopercie z ilustracją tego zwierzęcia znajduje 
się kolejne zadanie 

Zadanie Trzecie 
 

Uporządkujcie zadanie i rozwiążcie je – wynik wskaże Wam kartkę z 
nagrodą i kolejnym zadaniem. Nagroda- SUPER 
Załącznik nr 3 
 

Zadanie Czwarte 
 
Przeczytajcie tekst i zilustrujcie go. Wybierzcie reprezentanta grupy, 
który zaprezentuje ten tekst. 
Załącznik nr 4 
 



  

Cała klasa wspólnie porządkuje powstałą historyjkę Z jakiej to 
bajki? Powiedzcie gdzie ukryła się kolejna nagroda i kolejne 
zadanie? Czy może któreś z tych zwierząt pojawia się w tej bajce? 
(KOŃ) Nagroda- WSPANIALE 
 
Przerywnik muzyczny- na środek wychodzi ta grupa, z której nazwą 
związana jest  czytaną przeze mnie zagadką. Gdy wszystkie grupy są 
już na środku sali, tańczymy wiosenny taniec. 
 
Zadanie Piąte 
 
Nazwa jakiego miasta tutaj się ukryła? Może pomogą Wam te 
wyrazy. 
Załącznik nr 5 
 
Nauczyciel prezentuje mapę Polski, grupy odszukują swoje miasto, 
kolejne zadanie i nagrodę- DOSKONALE 
 
Zadanie Szóste 
 
Znajdź w wyrazie nazwę nuty „POMIDOR, DOMEK, REKIN, 
PARASOL, FASOLA). Odszukaj nutę na pięciolinii tam ukryła się 
kolejna nagroda. BARDZO DOBRZE 
Załącznik nr 6 
 
Quiz dla gości 
 
PODSUMOWANIE 
Ocena- podium 
Ocena rodziców- każdy podsumowuje kartę i wręcza kwiatek 
najlepszej wg niego grupie. 
Uzupełnienie paszportów 
Załącznik nr 7 
 
Opracowała Beata Mikłas 
 
 
 



  

 
Arkusz hospitacji diagnozującej dla klasy drugiej 

 
 

Kompetencja 
Kluczowa 

Cele  
operacyjne 

Nr 
Wskaź 
nika 

Wskaźniki 

I Czytanie 
ze  

zrozumieniem 

Uczeń potrafi: 
1. uporządkować treść 
zadania 
matematycznego 
 
 
 
2.rozpoznać bohaterów 
książek dla dzieci 
 
 
 
3.określić jakiej bajki, 
wiersza dotyczy 
prezentowany fragment 
 
  
 4.odczytać skojarzenia 
 
 
5. wyszukiwać w 
wyrazach innych nazw 
 

1a 
 
 
 

1b 
 
 
 

2a 
 
 
 
 
 
   3a 
 
 
 
   4a 
 
 
 
 
   5a 

Uczeń zna prawidłową 
konstrukcję zadania tekstowego 
 
Uczeń potrafi zastosować, w 
trakcie rozwiązywania zadania, 
porównywanie ilorazowe i 
różnicowe 
 
Uczeń zna treść i bohaterów  
bajek; Czerwony Kapturek, 
Kopciuszek, Jaś i Małgosia, 
Pinokio, Kot w butach, 
Królewna Śnieżka 
 
Uczeń potrafi prawidłowo 
wnioskować na podstawie 
fragmentu bajki, wiersza 
 
Uczeń potrafi wykorzystać 
posiadaną wiedzę aby odczytać 
nazwę miasta – korzysta ze 
skojarzeń 
 
Uczeń rozpoznaje i odczytuje  w 
podanym wyrazie solmizacyjną  
nazwę nut 
 
 

II. Efektywne  
współdziałanie 

w zespole i 
współpraca w 

grupie 

6. Uczeń potrafi 
efektywnie 

pracować w grupie 

6a 
 
 
 
   6b 
 
 
   6c 

Uczeń aktywnie uczestniczy 
w wykonywaniu zadań 
 
 
 Uczeń prezentuje wyniki 
pracy grupowej 
 
 Uczeń dokonuje oceny 
prasy własnej i grupy 



  

 
 

Stopień opanowania badanych umiejętności: 
 
 

Kompetencja Kluczowa nr 1 Kompetencja kluczowa 
nr 2 

Grupa 

1a 1b 2a 3a 4a 5a 
 

6a 6b 6c 

Czerwony   
 
Kapturek 

         

Jaś i 
Małgosia 

         

Kot w 
butach 

         

Pinokio          

Kopciuszek          

Królewna 
Śnieżka 

         

 
 
 
 
 
 

Stopień opanowania umiejętności: 
 
3- bardzo dobry 
2-  dobry 
1- na poziomie dopuszczającym 
0- nie opanowano 
 


