
Scenariusz Zajęcia zintegrowanych 
 

Zajęcia zintegrowane z uwzględnieniem edukacji polonistycznej , środowiskowej, technicznej, 
muzycznej 

 
Czas trwania 2x 45 minut. 

Klasa III 

Cel główny: Zdrowe i racjonalne odżywianie się 

Cele operacyjne: 

Uczeń potrafi: 

� Czytać głośno z odpowiednią intonacją 

� Wyróżniać dialog w tekście 

� Ułożyć dialog i wykorzystać go w inscenizacji 

� Ułożyć i zapisać zdania na temat planowanych czynności- wykonywania surówki 

� Poprawnie zapisywać nazwy warzyw 

� Dostrzegać wartości odżywcze warzyw 

� Higienicznie i estetycznie przygotowywać i spożywać sałatkę 

� Estetycznie nakrywać stół i podawać potrawę oraz kulturalnie zachowywać się przy stole; 

� Zilustrować ruchem piosenkę „Ogórek wąsaty” 

� Obierać i rozdrabniać  warzywa oraz właściwie posługiwać się potrzebnymi do tego 

narzędziami. 

Metody pracy: swobodne wypowiedzi uczniów, rozmowa kierowana, praca z tekstem,  

inscenizacja ,działalność praktyczna. 

Formy pracy :praca zbiorowa jednolita, praca indywidualna zróżnicowana ,praca  

indywidualna jednolita ,praca grupowa zróżnicowana. 

Środki dydaktyczne :zagadki, wiersz „Na straganie” J.Brzechwy , 

Rekwizyt do inscenizacji, naturalne okazy warzyw ,piosenka „Ogórek wąsaty”, 

produkty do surówki (Marchew i jabłko ; marchew ,seler i jabłko; pory ,jabłko i 

marchew; śmietana ,sól, cukier),fartuszki ,czepki lub chusteczki na głowę, deski 

do krajania , tarki , noże , ściereczki ,sztućce, serwetki. 

 
 
 
 



PRZEBIEG ZAJEĆ 
 

1. Czynności organizacyjno-porządkowe 

2. Rozwiązywanie zagadek 

 
1. Dobra gotowana, dobra i surowa 

Choć nie pomarańczowa, a pomarańczowa 
Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk 
I pociągniesz mocno, wnet z ziemi wyskoczy. 
(Marchewka) 

2. Gdy ją obieramy, łezki ocieramy.(cebula) 
3. Ma gruby brzuszek i ogonek mały, będzie z niego pewnie barszczyk doskonały(Burak) 
4. Gdy go trzesz, a potem jesz, to masz oczy pełne łez.(chrzan) 
5. Na ogonie złoto głowa smaczne pestki w sobie chowa.(dynia) 
6. Z wierzchu czerwona ,a w środku biała. Kiedy ją  jadłeś , w język cię 
szczypała(Rzodkiewka) 
7. Nie jest skoczkiem ,ma tyczkę, przerośnie ogrodniczkę. Zdobi działki, ogródki 
w nazwie ma trzy nutki. (fasola) 
8. Jak można nazwać inaczej te rośliny?(warzywa) 

 
3. Głośne czytanie z podziałem na role tekstu J.Brzechwy „Na straganie”(załącznik 1) 

4. Rozmowa na temat przedstawionych przez nauczycieli warzyw ,ich wartości 

spożywczych i konieczności spożywania 

5. Sporządzanie planu wykonania surówki z warzyw –zwrócenie uwagi na higienę i 

bezpieczeństwo podczas pracy 

6. Wykonywanie surówki-praca w grupach. 

7. Konsumowanie sporządzonych surówek: 

 -Nakrywanie stołu ze zwróceniem uwagi na prawidłowe ułożenie sztućców i talerzy  

 -Zaproszenie rodziców do stołu.(Dzieci wcześniej przygotowały kanapki dla rodziców) 

 -przypomnienie dzieciom zasad kulturalnego zachowanie się przy stole. 

8. Inscenizowane przez dzieci wiersza dla rodziców z użyciem wcześniej przygotowanych 

rekwizytów(kukiełek) 

9. Śpiewanie piosenki „Ogórek wąsaty”(załącznik 2)-ilustrowanie ruchem słów. 

10. Zakończenie zajęć .Podjęcie zobowiązanie spożywania warzyw w postaci surówek. 

 

 

 
 



 
 
ZAŁĄCZNIK 1 
 

Na straganie 
(inscenizacja) 

 
 
NARRATOR: 
  Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy: 
SZCZYPIOR:  
  - Może pan się o mnie oprze , pan tak więdnie panie koprze. 
KOPER: 
  -Cóż się dziwić mój Szczypiorku , leże tutaj już od wtorku! 
NARRATOR: 
  Rzecze na to Kalarepka: 
KALAREPKA: 
  -Spójrz na Rzepę -ta jest krzepka! 
NARRATOR: 
  Groch po brzuszku Rzepkę klepie: 
GROCH: 
  -Jak tam rzepo? Coraz lepiej?  
RZEPA: 
  -Dzięki, dzięki panie Grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz Pietruszka – z tą jest 
gorzej –blada, chuda ,spać nie może. 
SELER: 
  A to feler- 
NARRATOP: 
  Westchnął Seler . 
  Burak stroni do Cebuli ,a Cebula doń się czuli: 
CEBULA: 
  -Mój Buraku, mój czerwony ,czyżbyś nie chciał takiej żony? 
 
NARRATOR: 
  Burak tylko nos zatyka: 
BURAK: 
  -Niech no pani prędzej zmyka, ja chce żonę mieć buraczą ,bo przy pani  

wszyscy płaczą 
SELER: 
  -A to feler- 
NARRATOR: 
  Westchną Seler. 
  Naraz słychać głos Fasoli: 
FASOLA: 
  -Gdzie się pani tu gramoli?! 



BRUKSELKA: 
  -Nie bądź dla mnie taka wielka. 
NARRATOR: 
  Odpowiada jej Brukselka. 
MARCHEWKA: 
  -Widzieliście ,jaka krewka! 
NARRATOR: 
  Zaperzyła się Marchewka. 
MARCHEWKA: 
  -Niech rozsądzi nas Kapusta! 
SZCZYPIOREK: 
  -Co Kapusta?! Głowa pusta?! 
NARRATOR: 
  -A kapusta rzecze smutnie: 
KAPUSTA: 
  -Moi drodzy ,po co kłótnie, po co wasze swary głupie, wnet i tak zginiemy w  

zupie! 
SELER: 
  -A to feler!- 
NARRATOR: 
  Westchnął Seler. 
   

 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK 2 
 
Muzyka: J.Kukulski 
Słowa: D.Gellner 
 
 

 
Ogórek Wąsaty 

 
 

Wesoło jesienią 
w ogródku na grządce, 
Tu ruda marchewka, 

 tam strączek. 
 
 

Tu dynia jak słońce  
tak główka sałaty, 

 a w kącie ogórek wąsaty. 
 
 

Czasami jesienią 
na grządkę w ogrodzie 

 deszczowa pogoda  
przychodzi . 

Parasol ma w ręku , 
konewkę ma z chmurki 

 i deszczem podlewa ogórki. 
 
 

Refren: Ogórek, ogórek, ogórek 
 zielony ma garniturek 

 i czapkę i sandały , 
zielony, zielony jest cały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rzeczyca Długa 25.05.2003 

Opracowała mgr Teresa Stanek 
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