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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II 

 

TEMAT BLOKU : PRZYRODA WOKÓŁ NAS 

TEMAT DNIA: CZEGO KWIATY POTRZEBUJĄ DO ŻYCIA? 

CELE ZOPERACJONALIZOWANE: 

Poznawcze: 

- uczniowie rozpoznają kwiaty wiosenne, 

- poznają czynniki potrzebne roślinom do prawidłowego rozwoju, 

- zapisują treść zadania tekstowego, 

Kształcące: 

- wypowiadają się na określony temat, 

- wyszukują odpowiednie fragmenty, 

- doskonalą umiejętności mnożenia w zakresie 100, 

Wychowawcze: 

- szanują otaczającą nas przyrodę, 

- rozumieją konieczność jej ochrony. 

METODY NAUCZANIA:  praktyczna, przeżywanie, podająca. 

FORMY ORGANIZACJI:  grupowa, indywidualna. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  ilustracje kwiatów wiosennych, zagadki, tekst wiersza 

Władysława Broniewskiego pt. „Pierwiosnek”, rozsypanki sylabowe w czterech kolorach, 

puzzle matematyczne, nagranie muzyczne (muzyka relaksacyjna), doniczki z ziemią, cebulki 

tulipanów, karta pracy – Czego rośliny potrzebują do życia? 

ZAPIS DO DZIENNIKA:  wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat nadchodzącej 

wiosny i jej zwiastunów. Wzrost i budowa roślin – sadzenie tulipanów. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych do ilustracji. Zabawa muzyczno – ruchowa do tekstu piosenki „Wiosenne 

kwiaty”. 

LITERATURA MERYTORYCZ NA I METODYCZNA: 

Przewodnik metodyczny PW „MAC” KIELECKA OFICYNA WYDAWNICZA, KIELCE 

1999. 

Wiersz Władysława Broniewskiego „Pierwiosnek” 

„Biologia” Maria i Zbigniew Podbielkowscy. 



Czynności nauczyciela Czynności ucznia 

1. Wprowadzenie do tematu lekcji – 

rozwiązanie zagadek 

U. wpisują w okienka rozwiązania 

zagadek o wiosennych kwiatach 

chronionych, następnie z zaznaczonych 

pól układają hasła. 

 

2. Analiza wiersza 

N. rodzaje U. teksty wiersza pt. 

„Pierwiosnek”. 

N. głośno czyta wiersz. 

 

Uczniowie wypowiadają się na temat 

treści wiersz wyszukują odpowiednie 

fragmenty , będące odpowiedziami na 

pytania zadawane przez nauczyciela . 

3. Układanie zdań. 

N. dokonuje podziału na grupy. 

U. układają zdania z rozsypanki sylabowej 

(każde zdanie w innym kolorze). 

U. układają wspólnie powstałe zdania  

w odpowiedniej kolejności i zapisują je na 

karcie pracy . 

l. Pojawienie się pierwiosnka. 

2. Przywitanie się ze słonkiem. 

3. Rozmowa ze starymi wierzbami. 

4. Piękno budzącej się do życia przyrody. 

 

4. Projektowanie i wykonanie ilustracji do 

danej zwrotki. 

 

U. wykonują w grupach farbami na dużym 

arkuszu papieru ilustracje do danej 

zwrotki wiersza . 

 

5. Wystawa i omówienie prac. 

 

U. przypinają ilustracje zgodnie 

z kolejnością zwrotek w wierszu 

i odczytują daną zwrotkę. 

6. Ułożenie treści zadania z puzzli. 

 

U. układają w czterech grupach puzzle 

matematyczne, obliczają działania 

układają wyniki w kolejności malejącej 



7. Matematyzacja sytuacji na ilustracji. 

N. zapisuje propozycje pytań na tablicy. 

 

U. wypowiadają się na temat powstałej 

ilustracji Redagują treść zadania do 

sytuacji przedstawione na rysunku, 

układają pytania. 

Każdy uczeń wybiera sobie pytanie 

i zapisuje rozwiązanie i odpowiedź na 

karcie pracy. 

 

8. Zabawa muzyczno – ruchowa do tekstu 

piosenki pt. „Wiosenne kwiaty” 

N. demonstruje i komentuje kolejne ruchy 

zgodnie z treścią piosenki. 

 

U. ruchem ilustrują treść piosenki. 

9. Warunki życia roślin. 

 

U. sadzą do wcześniej przygotowanych 
doniczek cebulki tulipanów. Ustalają jakie 
warunki należy spełnić, aby tulipany 
urosły . 
Omawiają każdy z czynników potrzebny 
roślinom do prawidłowego rozwoju 
(gleba, światło woda, powietrze, 
temperatura) 
U. samodzielnie uzupełniają kartę pracy nr 
 

10. Założenie karty obserwacji wzrostu 

rośliny. 

U. zawieszają w kąciku przyrody 

przygotowaną przez N. Planszę 

obserwacji, która będzie podstawą do 

ustalenia etapów wzrostu rośliny. 

 

11. Gra dramowa „Jesteś tulipanem”. 

 

U. przy muzyce relaksacyjnej naśladują 

wzrost tulipana. 

 

 

 



KARTA PRACY NR 1 

                                                                 

                   

                                                                                   
              

 

                                                                    

                    

 

 

      

 



KARTA PRACY NR 1a 

 

Śpią jeszcze pod śniegiem hale, 

jeszcze nie widać wiosny. 

Lecz co to? Kielichy lila 

spod śniegu na hali wyrosły. 

 

Jeszcze śpi wszystko co żyje, 

jeszcze nic nie rośnie, 

a on śmiało śnieg przebija, 

opowie nam o wiośnie. 

 

Powiem po prostu niezawile 

skromny ten piękny jest ... 

 

Na wilgotnych łąkach, 

niby żółte wieńce, 

zakwitły na wiosnę wesołe ... 

 

Przyszła wiosna od lasku 

z kluczykami przy pasku, 

a te klucze pachnące 

można znaleźć na łące. 

 

W krótkiej nazwie kwiatów 

mieszczą się „sanki”, 

a te kwiaty kwitną w marcu, 

w mroźne ranki. 

 

 

 

 



KARTA PRACY NR 2 

 

Pierwiosnek 
 

Jeszcze w polu tyle śniegu, jeszcze 
strumyk lodem ścięty, 
a pierwiosnek już na brzegu wyrósł 
śliczny uśmiechnięty. 
 
Witaj, witaj kwiatku biały, 
główkę jasną zwróć do słonka, już 
bociany przyleciały, w niebie 
słychać śpiew skowronka. 
 
Stare wierzby nachyliły miękkie bazie 
ponad kwiatkiem. 
Gdzie jest wiosna? Powiedz miły czyś 
nie widział jej przypadkiem? 
 
Lecz on widać milczeć wolał. 
O czym myślał- któż to zgadnie? 
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola, 
szepnął cicho: „Jak tu ładnie”. 

 

                                                                                     Wł. Broniewski 
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KARTA PRACY NR 3 

 

 

5 • 3 = 8 • 2 = 5 • 4 = 

7 • 3 = 6 • 4 = 6 • 5 = 

8 • 4 = 7 • 5 = 3 • 9 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY NR 4 

 

 

CZEGO ROŚLINY POTRZEBUJ Ą DO ŻYCIA?  

 

 

 

 

 

gleba, soczek, powietrze, parasol, woda, czapka, światło, temperatura, parapet 

 

 


