
                             SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE III 
(2 godziny lekcyjne) 

 
 
Nauczyciel: Dorota Pucyńska 
Data: 17 marca 2004 r. 
Klasa: III E 
 
Blok tematyczny: Witaj wiosno. 
Temat dnia:  Oczekiwanie na przyjście wiosny – na podstawie wiersza Jana Brzechwy, 
 pt: „Przyjście wiosny”. 
 
Cele ogólne: 

- umiejętność czytania ze zrozumieniem, 
- ćwiczenie umiejętności wyszukiwania w tekście wyrazów poszczególnych części mowy  
     ( rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki), 
- rozpoznawanie i utrwalanie nazw pierwszych wiosennych kwiatów, 
- dodawanie w zakresie 1000. Tworzenie liczb parzystych i nieparzystych. 

 
Cele operacyjne: 
Uczeń: 

- czyta tekst z odpowiednią intonacją, 
- potrafi wyróżniać części mowy w tekście, zna zasady pisowni, 
- zna cechy charakterystyczne oznak wiosny, 
- swobodnie dodaje w zakresie 1000, 
- twórczo współpracuje w grupie, aktywnie uczestniczy w zajęciach, 
- posiada umiejętności swobodnego wyrażania się różnymi technikami plastycznymi – origami. 

 
Treści podstawy  programowej:  

- czytanie wierszy, 
- zabawy i gry dramowe, 
- uważne słuchanie wypowiedzi innych, 
- czytanie głośne i ciche tekstów  ze zrozumieniem, 
- zna zasady pisowni wyrazów, 
- wyróżnia części mowy, 
- wykonuje dodawanie w pamięci, 
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, 
- radzi sobie z sukcesem i porażką, 
- wykorzystuje swoją twórczą wyobraźnię, 
- chętnie śpiewa piosenki i tworzy akompaniament. 

 
Standardy wymagań: 
Uczeń czyta: 

- teksty literackie (utwory poetyckie z polskiej klasyki dziecięcej) 
Uczeń pisze: 

- dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu – pisze czytelnie. 
Uczeń rozumuje: 

- ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania, 
- analizuje otrzymywane wyniki i ocenia ich sensowność – sprawdza wyniki z warunkami 

zadania. 
Uczeń wykorzystuje wiedzę w praktyce: 
      - zna kwiaty chronione. 
 
 



 
 
 
Metody pracy: 
*metody dominujące: 
słowna, oglądowa, praktycznego działania. 
*metoda wzmacniająca: 
aktywizująca. 
 
Formy pracy:  
grupowe, zespołowe, indywidualne. 
 
Środki dydaktyczne: 
Tekst na podst. wiersza Jana Brzechwy, rozsypanka wyrazowa, karty pracy, karty z liczbami, 
emblematy, instrumenty perkusyjne, keyboard, radiomagnetofon, komputer, projektor, zdjęcia,  
szklana kula, artykuły piśmiennicze. 
 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
1. Czynności organizacyjno-porządkowe. Powitanie. 
2. Zabawa matematyczna. Utrwalanie dodawania do 1000. Liczby parzyste i nieparzyste. 
3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza  „Przyjście wiosny”. 
4. Praca nad tekstem – określanie nastroju w utworze (wesoły, smutny, poważny, zabawny), 
    jakie zwierzęta oczekują przyjścia wiosny, jak wyobrażają jej przybycie. 
5. Wyraziste czytanie wiersza. Zwrócenie uwagi na to, aby w sposobie interpretacji tekstu         
    uwypuklić zabawny nastrój w utworze. 
6. Podział na grupy - praca grupowa (metoda aktywizująca) 
      - wyszukiwanie w tekście części mowy ( rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki) 

- podsumowanie pracy grupowej. 
7. Pisownia wyrazów z  u-ó, h-ch, ż-rz, zmiękczenia (omówienie zasad pisowni). 
8. Praca indywidualna – zapisanie w kartach pracy części mowy z tablicy z zachowaniem   
    omówionych zasad pisowni. 
9. Śpiewanie piosenki, pt. „Marzec”. Akompaniament na instrumentach perkusyjnych. 
10. Rozpoznawanie pierwszych wiosennych kwiatów oraz owadów na podstawie zdjęć    
    (obrazów) oraz podanych informacji. 
11. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zmian zachodzących wiosną w przyrodzie 
     (dłuższe dni, wyższa temperatura powietrza, pierwsze rośliny, owady). 
12. Wykonanie obrazka techniką origami z kwadratów i kółek. Staranne zginanie i naklejanie  
      elementów kompozycji. 
13. Zabawa ruchowa – „Motylki” 
14. Podsumowanie dnia i samoocena. Magiczna kula – „Wiosenne życzenia” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Na podstawie wiersza Jana Brzechwy – „Przyjście wiosny” 
 
 
Naplotkowała wysoka sosna, 
że już zbliża się  piękna wiosna. 
 
Kret skrzywił się ponuro: 
- Przyjedzie wielką furą... 
 
Jeż się najeżył srodze: 
- Raczej na małej hulajnodze. 
 
Wąż syknął głośno: – Ja nie wierzę, 
przyjedzie na czerwonym rowerze. 
 
Kos wesoło gwizdnął: - Wiem coś o tym, 
przyleci srebrnym samolotem. 
 
Szybko odrzekła sroka – 
Ja z niej nie spuszczam oka 
i w zeszłym roku w maju 
jechała w żółtym tramwaju.  
 
- Wiosna zwykle  
przyjeżdża niebieskim motocyklem! 

 
- A ja  tu dowiodę, 
że  przyjedzie  
zielonym samochodem. 

 
- Przyjedzie w złotej karecie! 

 
- W karecie? Cóż pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, 
że płynie drewnianą łódką! 

 
A wiosna przyszła pieszo. 
Już kwiaty za nią spieszą, 
młode trawki pięknie rosną 
i szumią cicho: - Witaj wiosno! 
 
 
 
 
 


