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                  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III  
 
                    Blok tematyczny: Wiosna słowem i pędzlem malowana 
 
 
Temat dnia: Kolory wiosny. 
 
Cel ogólny: Kształtowanie doznań estetycznych w kontaktach z dziełami literackimi. 
                    Rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości intelektualnej. 
 
Zadania dla ucznia: 
1. Rozumienie cicho czytanego tekstu wiersza „Kołysanka wiosenna”; 
2. Odczytywanie fragmentów wiersza na wskazany temat; 
3. Wskazanie przykładów antropomorfizacji w wierszu; 
4. Układanie „nowego wiersza” z wykorzystaniem nowych określeń; 
5. Kształtne pisanie ułożonego wiersza; 
6. Kolejność wykonywania działań; 
7. Przedstawienie rozwiązania zadania w różny sposób; 
8. Kompozycja plastyczna „Wiosenny pejzaż”; 
9. Układanie rytmów muzycznych do utworu typu ABA; 
10. Zagranie ułożonego rytmu na instrumentach perkusyjnych; 
11. Ilustrowanie ruchem utworu muzycznego. 
 

Treści edukacyjne: 
 
Polonistyczne: 
- słuchanie wzorowo czytanych tekstów literackich 
- ciche i głośne czytanie wiersza 
- określanie nastroju utworu literackiego 
- wykorzystanie tekstu literackiego jako inspiracji do własnych prób literackich oraz 

przekładanie go na inne formy ekspresji 
- przepisywanie połączone z uzupełnianiem i przekształcaniem 
- tworzenie rodziny wyrazów, utrwalanie pojęcia przymiotnik. 
 
Matematyczne: 
- poszukiwanie różnych metod rozwiązania zadań tekstowych 
- rozwiązywanie łatwych zadań złożonych 
- wykonywanie obliczeń w zakresie 100. 
 
Muzyczne: 
- improwizowanie swobodnym ruchem nastroju i charakteru słuchanej muzyki 
- tworzenie rytmu do formy muzycznej ABA, rytmizowanie tekstu 
- wykorzystanie prostych instrumentów perkusyjnych do wykonania akompaniamen-

tu. 
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Plastyczne: 
- malowanie walorowe w zakresie jednej barwy 
- przedstawienie dwóch wariantów tego samego tematu 
- dobieranie barw i środków wyrazowych do przedstawienia nastroju 
 
 
Środki dydaktyczne: wiersz Z. Beszczyńskiej „Kołysanka wiosenna”, nagranie piosenki      
                                  „Kwiecień”, kartoniki z działaniami, zadania z treścią, karty pracy, 
                                   instrumenty perkusyjne, kartki, farby, pędzle, wykreślanka litero- 
                                   wa, określenia zamienne do wiersza.  
 
                            P R Z E B I E G   Z A JĘ Ć                             
 
Czynności nauczyciela Czynności ucznia 

1/ Powitanie zebranych piosenką „Wszyscy 
są” – wita się razem z dziećmi 

1/ Uczniowie ustawieni parami – twarzą do siebie 
na obwodzie koła śpiewają: „Wszyscy są witam 
Was, zaczynamy bo już czas.  
Jestem ja, jesteś Ty (gestem pokazują na siebie, 
później na kolegę)  
Na słowa raz, dwa, trzy zewnętrzne koło rusza w 
prawo klaszcząc w ręce 3 kolejnych kolegów. 
Śpiew powtarzamy aż wszystkie dzieci przywitają 
się ze sobą. 

2/ Wprowadzenie do tematu. 
Nauczyciel dzieli klasę na 2 grupy. Każdej 
grupie wręcza kartkę z wykreślanką literową 
oraz  długie paski papieru do zapisania roz-
wiązania wykreślanki. 
W napisanym ciągu liter, wykreślcie co drugą, 
a dowiecie się co będzie tematem naszej lekcji. 
Rozwiązanie napiszcie na kartkach 
 

2/ Uczniowie rozwiązują wykreślankę. Gotowy 
napis wieszają na tablicy. 
Karta nr 1. 

3/ Pyta uczniów kto maluje pędzlem, a kto 
słowem? 
My na dzisiejszej lekcji zamienimy się w ma-
larzy i poetów. 

3/ Słowem malują poeci, pisarze, a pędzlem mala-
rze. 

4/ Zapoznaje dzieci z treścią wiersza „Zielona 
kołysanka”, wskazuje na co uczniowie mają 
zwrócić uwagę podczas słuchania utworu 
- jaką porę roku opisuje autorka? 
- jaki jest nastrój tego wiersza? 
- jakich określeń używa poetka do opisania 

pory roku? 
- jak myślisz dlaczego wiersz nosi tytuł 

„Kołysanka wiosenna”/ 

4/ Uważne słuchanie czytanego wiersza 
Swobodne wypowiedzi n.t wiersza będące odpo-
wiedziami na postawione pytania. 
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5/ Rozdaje kartki z wierszem. Karta nr 2 
- Jaki wyraz najczęściej powtarza się w 

wierszu? 
- Jaka to część mowy? 
- Policz, ile w wierszu występuje różnych 

form przymiotnika „zielony”, 
- Wyszukaj w tekście rzeczowniki z różnymi 

formami przymiotnika zielony i zmień tam 
gdzie trzeba liczbę pojedynczą na mnogą.  

5/ Wyszukiwanie w wierszu powtarzającego się 
przymiotnika zielony, 
 
określają jaka to część mowy 
 
Podają liczbę powtarzającego się wyrazu 
Odczytują wyszukany rzeczownik z przymiotni-
kiem, zmieniają liczbę pojedynczą na mnogą 

6/ Poeci często nadają w wierszach cechy 
ludzkie przedmiotom, roślinom czy zjawiskom 
atmosferycznym. 
Podanie przykładu antropomorfizacji. 
Odszukajcie w wierszu przykłady nadawania 
takich cech i odczytajcie je. 

6/ Cicho czytają wiersz, odszukują odpowiednie 
fragmenty i głośno odczytują je 

7/ Czy te określenia z wiersza można zmienić 
na inne. Podajcie przykłady. 

Podają przykłady zmiany określeń: np zielone 
schody – kręte schody. itp. 

8/ Zapowiada układanie „nowego” wiersza. 
Wywiesza na tablicy planszę z określeniami 
do zmiany wiersza. 
Karta nr 3 
Przeczytajcie uważnie określenia za pomocą., 
których zmienicie wiersz, używając ich za-
miast przymiotnika zielony. Napiszcie nowy 
wiersz i nadajcie mu tytuł. 
Oprócz podanych przeze mnie określeń może-
cie również zapisać własne, a wówczas Wasze 
wiersze będą różnorodne. 

8/ Czytają podane określenia. 
Z użyciem podanych określeń układają i zapisują 
„nowy” wiersz w zeszycie. 
Nadanie tytułu. 
Głośne odczytanie nowo ułożonych wierszy. 
Wspólna ocena prac i trafności doboru tytułu. 

9/ Który wiersz Wam się podoba bardziej i 
dlaczego? 

9/ Dokonują wyboru ładniejszego wiersza i uza-
sadniają swoje zdanie. 

10/ Wykonamy teraz pracę plastyczną, ilustru-
jącą wiersz. 
 
Wyjaśnia sposób wykonania pracy plastycznej. 
 
Zegnijcie kartkę na pół, potem ją rozłóżcie  
Na jednej połowie namalujcie ilustrację do 
wiersza „Kołysanka wiosenna”, a na drugiej 
do wiersza ze zmienionymi określeniami. 
 
Jakich barw będziecie używać do wykonania 
pierwszej ilustracji? 
Jak można zróżnicować tę barwę? 
Jakie kolory będą w drugiej ilustracji? 
 
Powiedzcie co przedstawiają wasze prace. 
Wybierzcie te która wam się najbardziej podo-
ba przez położenie pod nią żetonu. 

10/ Przygotowują kartki, farby, pędzle, naczynka z 
wodą. 
Uważnie słuchają instrukcji wykonania pracy pla-
stycznej 
 
 
 
 
 
 
Tylko barwy zielonej 
 
Używając różnych odcieni i nasycenia 
Będą różnorodne barwy, zgodnie z występującymi 
w wierszu. Praca samodzielna 
Omawiają prace, wybierają najładniejsze. zawie-
szają prace plastyczne na tablicy dydaktycznej pod 
tematem bloku. 
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11/ Określenie budowy wiersza, rytmizowanie 
tekstu. 
Jaką budowę ma ten wiersz? 
Z ilu wersów się składa? 
Z ilu wersów składa się każda zwrotka? 
Czy ma on budowę rytmiczną? 
Spróbujcie rytmicznie odczytać wiersz.  
W jakim metrum możemy go odczytać? 

11/ Odpowiadają na postawione pytania, wykorzy-
stując tekst wiersza. 
 
 
 
 
Rytmiczne czytanie wiersza; ustalenie metrum ¾. 

12/ Rozdaje karty nr 4 
Przeczytajcie uważnie polecenia i wykonajcie 
je samodzielnie. 
Zagrajcie na dzwonkach ułożony rytm. 

12/ Czytanie ze zrozumieniem poleceń. Układanie 
rytmu; zapisanie układu rytmicznego o budowie 
ABA 
Odczytują i wyklaskują układy rytmiczne. 
Chętni uczniowie grają swój utwór. 

13/ Wysłuchacie piosenkę pt. „Kwiecień”. 
zwróćcie uwagę na tempo i dynamikę, zilu-
strujcie ruchem jej treść. 

13/ Słuchanie nagrania i swobodne ilustrowanie 
ruchem jej treści. 

14/ Ćwiczenia w rachunku pamięciowym. 
Rozdaje dzieciom kartoniki z działaniami na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 
Zapowiada podział klasy na II grupy. Dzieci, 
których wyniki działań będą liczbą parzystą 
tworzą I grupę, wyniki nieparzyste tworzą 
drugą grupę. 

14/ Powrót do ławek. 
Losują karteczkę z działaniem, zapisują wynik. 
Głośne odczytywanie wykonanego obliczenia i 
ustalenie grupy. 

15/ Zapowiada mini konkurs matematyczny. 
Dzieci z każdej grupy otrzymają kartę pracy nr 
5 z treścią zadań matematycznych oraz obli-
czeń do wykonania. Każda grupa ma za zada-
nie przedstawić rozwiązanie zadania w sposób 
algebraiczny i graficzny. 
 
Za każde poprawnie wykonane zadanie przy-
znaje grupie żeton oraz dodatkowy punkt za 
każdy sposób rozwiązania zadania 

15/Każda grupa rozwiązuje zadanie w karcie pra-
cy. 
 
Wybrani uczniowie z każdej grupy prezentują 
rozwiązania na tablicy. 
Uczniowie przeciwnej grupy sprawdzają popraw-
ność wykonania i sposoby rozwiązań. 
 
Grupa, która zbierze największą liczbę punktów 
zdobywa tytuł „mistrz matematyki”.  

16/ Podsumowanie dnia, aktywności uczniów i 
ocena ich pracy 

16/Dokonują samooceny pracy przypinając na 
drzewie listki z napisem – Jestem z siebie zadowo-
lony. 
Dobrze pracowałem 
Mogłem pracować lepiej. 

17/ Zadanie pracy domowej 
a) Ułóż krótki wiersz o wybranej porze roku z 

powtarzającym się określeniem przymiot-
nika oznaczającego kolor. 

b) Rozwiąż zadanie, a rozwiązanie przedstaw 
za pomocą drzewka 
W 5 pudełkach jest po 6 kredek, a w 7 pu-
dełkach po 8 kredek. Ile kredek jest we 
wszystkich pudełkach? 

17/ Zapisują pracę domową do zeszytów. 

18/ Pożegnanie piosenką „Witaj wiosno”. 18/ Wspólnie śpiewają piosenkę 
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KARTA nr 1 
 
 

Z szeregu wykreśl co drugą literę, rozwiązanie zapisz na pasku papieru. 
I grupa 
 
W O I S O R S L N H A Ł S B Ł R O D W C E K M  
I N P B Ę L D W Z H L U E B M K M Ć A K L Ł O N W S A R N T A Ć  
 
 
II grupa 
 
K R O W L P O S R M Y A W G I E O F S R N A Y O  
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Karta nr 2 
 
Kołysanka wiosenna 
 
Zielone są drzewa na Ziemi, 
zielone obłoki wysoko, 
zielony cień rośnie wśród liści,  
księżyc mruży zielone oko. 
 
Zielony wiatr śpi pod obłokiem, 
zielone wiersze szepce woda, 
mrok spływa z zielonego nieba,  
zielona jest nocy uroda. 
Gwiazdy czeszą zielone włosy, 
deszcz chwyta ptaki w zielone sieci, 
bajki mkną po zielonych schodach 
i sny zielone śnią zielone dzieci. 
                                                Zofia Beszczyńska 
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Karta nr 3 
 
 

błękitne obłoki � złotawe oko � zziębnięty wiatr � z wieczornego 

nieba � srebrzysta uroda � świetliste włosy � w kropelek sieci � 

sny bajkowe � uśpione dzieci � po drewnianych schodach � 
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Karta nr 4 
 
1. wystukaj rytm, jaki wymyśliła NUTKA do fragmentu wiersza pt. „Kołysanka wio-

senna”. 
 

A ¾  
                         Zie      -      lo – ny    wiatr                śpi.     

 
 
 
 
 
2. Spróbuj ułożyć i zapisać dwa takty innego rytmu (także ze słowami tego wiersza) 

jako część B. Zastosuj w nim metrum      . 
 
 
 
 
 
 

B 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
3. Zapisz te dwa rytmy (NUTKI i swój) tak, aby powstał utwór rytmiczny o budowie 

ABA. 
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Karta nr 5 
 
Rozwiąż zadania. Rozwiązania zapisz za pomocą działań (może to być równanie). 
Przedstaw je na „drzewku” lub grafie. 
 
Zadanie 1 
 
Ewa miała 42zł, na sadzonki kwiatów wydała 35zł. Od mamy dostała 19zł. Ile pienię-
dzy ma teraz Ewa? 
 
Rozwiązanie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2 
 
Na klombie zakwitło 48 tulipanów, w ciągu dnia ogrodnik ściął 11 tulipanów, a rozkwi-
tło kilka kwiatów. 
Wieczorem na klombie było 46 rozkwitniętych kwiatów. Ile tulipanów zakwitło w cią-
gu dnia na klombie? 
 
Rozwiązanie: 
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Zadanie 3  
 
Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań. 
 
45 – (36 + 5 – 26) = 
65 + 35 : 5 – 3  2 = 
9  8 + 64 : 8 – 11  2 = 
26 + (3  9 + 25) = 
7  6 + 3  5 – 48 : 8 = 
 


