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  SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III 
 
 
 

Ośrodek tematyczny: A zima trwa                                                      
                                                                                                                                                   
 
TEMAT DNIA:  Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe 
 
Zapis w dzienniku:  Rozwiązywanie zadań tekstowych na porównywanie różnicowe. 

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych. 
Rozmowa dotycząca różnych dyscyplin sportowych. Wzorowe 
czytanie wiersza pt. „Tak zaczynali mistrzowie sportu”. 
Redagowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. 
Utrwalenie piosenki „Na łyżwach”. Czynniki warunkujące 
zdrowie zimą. Wykonanie plakatu – malowanie farbami. Zdania 
rozkazujące. Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek. 

 
 
CELE OPERACYJNE (przewidywane osiągnięcia uczniów):  
 
Uczeń:                                                                                                

• wie, w jaki sposób może ustrzec się przed zaziębieniem, 
 
• chętnie uprawia sporty zimowe, 

 
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie, 

 
• czyta utwory poetyckie z odpowiednią intonacją, 

 
• potrafi określić nastrój wiersza, 

 
• potrafi utworzyć wypowiedź poprawną pod względem gramatycznym i 

stylistycznym, 
 

• potrafi utworzyć rodzinę wyrazów, 
 

• zna zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy, 



 
• umie współdziałać w grupie, 

 
• rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, 

 
• chętnie śpiewa piosenki i wykonuje prace plastyczne. 

 
Metody wspierania edukacyjnego: 
 

- podająca (wyjaśnianie praca z tekstem, rozmowa kierowana) 
- praktycznego działania 
- eksponująca – prezentacja wytworów 
- twórcze rozwiązywanie problemów („burza mózgów”) 
- ekspresja plastyczna, muzyczna, ruchowa, drama 

 
Formy aktywności ucznia: 
               -    zbiorowa 

- grupowa 
- indywidualna jednolita i zróżnicowana 

 
Środki dydaktyczne: rebusy, plansze z napisami, magnetofon (kaseta audio), 

podręcznik, karty pracy, duże kartony, farby plakatowe, zapis nutowy 
                                                                                                 
     
 
     WIELOKIERUNKOWA AKTYWNOŚĆ UCZNIA 
 
I. Aktywność przyrodniczo- społeczna  
 

 
1. Czynniki warunkujące zdrowie w okresie zimy. 
  
2. Sporty zimowe. 

 
3. Zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. 

 
4. Znaczenie witaminy C. 

 

 
II.  Aktywność polonistyczna             
 
 

1. Rozmowa dotycząca sportów zimowych. 



 
2. Określanie nastroju w utworach poetyckich pt. „Tak zaczynali mistrzowie” i 

„Katar”. 
 

3. Czytanie z podziałem na role.               
 

4. Układanie zdań – zasad związanych z bezpiecznym uprawianiem sportów 
zimowych. 

 
5. Tworzenie rodziny wyrazów narty i łyżwy. 

 
6. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy. 

 
7. Rozpoznawanie rodzajów zdań. 

 
8. Przekształcanie rodzajów zdań oznajmujących na rozkazujące. 

 
 

III.  Aktywność matematyczna         
                                                                                       
 

1. Zadania tekstowe na porównywanie różnicowe.      
 
2. Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych. 

 
                                                                     
IV. Aktywność plastyczno- techniczna      
 

1. Wykonanie plakatu                                                                    
- praca zespołowa 

 
     2. Malowanie farbami akwarelowymi 
                                                                                           

                                                                                                                   

V.   Aktywność ruchowo- muzyczna                  
 
  
 

1. Utrwalenie piosenki pt. „Na łyżwach”. 
 

2. Utrwalenie poznanych wartości rytmicznych. 
 

3. Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek. 



 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
 

1. Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 
Dodawanie i odejmowanie wyrażeń dwumianowanych. 

 
2. Rozwiązanie rebusów jako wprowadzenie do zajęć. 
       
Jeździmy na łyżwach. 
  
Dzieci zjeżdżają z górki na sankach. 
 

 
3. Rozmowa o różnych dyscyplinach sportowych i znanych sportowcach. 

 
-  Które dyscypliny sportowe najbardziej ci się podobają i dlaczego? 

 
-  Jaki sport uprawiasz lub w jakich zabawach zimowych bierzesz udział? 

 
-  Których sportowców szczególnie podziwiasz? Dlaczego? 

 
4. Etiudki pantomimiczne ilustrujące różne zimowe dyscypliny sportowe.  

 
SANECZKARSTWO 

                                             Dzieci losują kartki z nazwami sportów. 
HOKEJ NA LODZIE 

 
   

JAZDA FIGUROWA 
   

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 
 

SKOKI NARCIARSKIE 
 
 
 
5. Wzorowe czytanie przez nauczyciela wiersza T. Śliwiaka pt. „Tak zaczynali 

mistrzowie sportu”. (podręcznik „Wesoła szkoła” s. 92) 
 

6. Określanie nastroju utworu. 
 



7. Wypowiedzi uczniów dotyczące wiersza połączone z głośnym jednostkowym 
czytaniem odpowiednich fragmentów utworu. 

 
- W jaki sposób poeta zachęca do uprawiania sportu ? 

 
         -  Jakimi cechami trzeba się odznaczać, żeby zostać mistrzem sportu? 
  
         -  O czym należy pamiętać wyruszając na narciarskie szlaki? 
 

8. „ Burza mózgów” -  Zasady bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw. 
  
       Podział na grupy – uczniowie zapisują na kartkach swoje propozycje. 
 
9. Wywieszenie kartek na tablicy, odczytanie zdań i ocena. 

 
10.  Układanie z rozsypanki wyrazowej zdań – zasad związanych z bezpiecznym 

uprawianiem sportów zimowych i wklejenie ich na torze saneczkowym. (karty 
pracy 70, ćw. 1 „Wesoła szkoła”) 

   
Nie popisuj się swoją odwagą. 

          
           

Nie rzucaj twardymi śnieżkami. 

                                   
            
           

Jazdę na łyżwach trenuj na lodowisku. 
 
          

Wybieraj bezpieczne stoki. 
 

      
Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni.  

 
 
 
11.  Wyklaskiwanie rytmu do słów: BEZPIECZNE I ZDROWE ZABAWY 

ZIMOWE. Metrum na 2 i na 3. (karty pracy 70, ćw.2) 
 

12.  Stosowanie przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy 
     (karty pracy 70, ćw. 3, 4, 5, 6) 

 



               -  Jak powinniśmy się zachowywać w czasie uprawiania sportów zimowych? 
(podkreślanie odpowiednich określeń) 

 
               -    Zaobserwuj pisownię przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy. 

     Uzupełnianie według wzoru. 
 
-  Układanie zdania z czasownikiem z przeczeniem „nie” na temat  

zachowania się w czasie ferii. 
                
              -    Zredagowanie wniosku. 
 
 
 
CZASTKĘ  NIE  Z CZASOWNIKAMI PISZEMY ODDZIELNIE,  
A Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI MOWY Ł ĄCZNIE. 
 
  
                 
 

13.  Utrwalenie piosenki pt. „Na łyżwach”. (kaseta audio) 
 Przedstawienie ruchem przebiegu rytmicznego i melodycznego piosenki. 

         
14. Tworzenie rodziny wyrazów: łyżwy, narty. (karty pracy 71, ćw. 3) 
 
 

     ŁYŻWY                                   NARTY 
ŁYŻWIARSKI                         NARCIARSKI 
ŁYŻWIARSTWO                    NARCIARSTWO 
ŁYŻWIARZ                             NARCIARZ 
 
ŁYŻWIARKA                          NARCIARKA 
 
 
15.  Odgadywanie dyscyplin łyżwiarskich. Uzupełnianie podpisów pod rysunkami.  

(karty pracy 71, ćw. 1, 2) 
 

16.  Historia sanek, łyżew i nart – ciche czytanie ze zrozumieniem.  
     (podręcznik s. 93) 
      Zdawanie sprawy z przeczytanych treści. 
 
17. Jakie znasz nowe (mniej znane) dyscypliny sportów zimowych? 

 
- curling    

           



          -  snowboard 
            
          -   biathlon 
         
         Informacje na temat tych dyscyplin  znajdują się na gazetce ściennej. 
 

18. Znaczenie właściwego odżywiania w okresie zimy dla zdrowia człowieka. 
Znaczenie witaminy C.  
(podręcznik s. 94) 
 

19.  Czytanie z podziałem na role wiersza  Jana Brzechwy pt. „Katar”.  
(podręcznik s. 95) 

 
20.  Rodzaje zdań: oznajmujące, pytające, rozkazujące. (karty pracy71, ćw. 6) 

 
21.  Wykonanie plakatu (praca zespołowa) zachęcającego do  ruchu na świeżym 

powietrzu i właściwego odżywiania się w okresie zimy. 
Malowanie farbami plakatowymi. 
Wystawa plakatów. 

 
22.  Zabawy na śniegu z wykorzystaniem sanek.(W razie braku śniegu – zajęcia na  

sali gimnastycznej) 
 

23.  Podsumowanie dnia i samoocena. 
 

 
 
 

              
Dokończ zdania: 
 
Najbardziej podobało mi się.................................................................................. 
 
Nie podobało mi się............................................................................................. 
 
 
24. Praca do domu. Ćwiczenie 8 na karcie  nr 71. 

 
                                    
 
 

 Zajęcia odbyły się 04. 02. 2004 i zostały przeprowadzone  
                 w obecności pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotyłowie  
                 oraz st. wizytator Kuratorium Oświaty pani mgr Teresy Wereszczyńskiej.  


