
Ewa  Pusz 

Nauczycielka nauczania zintegrowanego  

SP nr 1 Świecie 

„Bezpieczne zabawy zimowe” – hospitacja diagnozująca klasa II 

Scenariusz zajęć 

Cele operacyjne: 

Podstawowe 

• Uczeń dokonuje właściwej oceny zachowań na postawie ilustracji 

• Uczeń uswiadamia sobie zagrożenia zwiazane z zabawami na śniegu 

• Uczeń rozpoznaje poznane części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik 

• Uczeń układa zdania z rozsypanki wyrazowej 

• Uczeń układa wyrazy w kolejności alfabetycznej 

• Uczeń śpiewa z pokazywaniem poznaną piosenkę 

• Uczen potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 30 

• Uczeń rozwiązuje proste zadania tekstowe 

Ponadpodstwaowe 

• Uczeń poprwanie posługuje sie językiem ojczystym – układa dalszy cią opowiadania 

• Uczeń potrafi efektywnie i zgodnie wykonywać zadania dla grupy 

• Uczeń dokonuje samooceny 

• Uczeń zwraca uwagę na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych 

Metody nauczania: 

• Oglądowa 

• Zadaniowa 

• Sytuacyjna 

• Opowiadanie 

• Zabawa dydaktyczna 



Formy pracy: 

• Indywidualna 

• Grupowa 

• Zbiorowa 

Środki dydaktyczne: karty pracy, puzzle matematyczne, ilustracje, tekst, opowiadanie”Można 
było poczekać”, rozsypanka wyrazowa, płyta z nagraniem piosenki „Bałwanek”, dyplomy, 
sylwetki bałwana, kartony z napisami, arkusz samooceny ucznia i zespołu. 
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Przebieg zajęć 

Standart Wskaźniki Zadania Obszar 
edukacji 

Przebieg zajęć 

Czynności wstępne 
 Uczeń śpiewa z 

pokazywanie 
poznaną 
piosenkę 

Podział na 
grupy 

Śpiewanie z 
pokazywaniem 

 
Edukacja 
muzyczna 

1.Przeprowadzenie czynności  
    organizacyjnych 
- Powitanie n-la i uczniów z    
    przybyłymi gośćmi 
- Losowanie guzików z bałwana.  
    Uczniowie siadaja w 
grupach:łyzżwiarze, saneczkarze, 
narciarze, hokeisci, snowbordziści 
2. Wprowadzenie do tematu zajęć 
* piosenka pt. „Bałwanek” – śpiew 
    z pokazywaniem 
* omówienie celów i form pracy 
* wyjaśnienie przez N. Kart pracy  
   oceny grupowej ( zał. nr  8 ) i  
    indywidualnej ( zał. nr  9 ) 
 
 

Część główna 
Umiejętne 

korzystanie z 
jezyka 

ojczystego 
(PP) 

 
 
 
 
 

Współpraca  
w grupie 

(PP) 
 
 
 
 
 
 
 

Wykorzystanie 
zgromadzonego 
słownictwa do 

tworzenia tekstu 
 

Uczeń układa 
dalszy ciag 

opowiadania 
 

Uczeń zna 
zadania 

wynikające z 
przydziału 

obowiązków w 
grupie. 

Współpracuje 
zgodnie. 

Dokonuje oceny 
pracy grupowej 

 

Zadanie 1 
(zał. nr 2) 
Karta pracy 

zespołu 
 

Ułożenie 
dalszego ciągu 
opowiadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edukacja 

polonistyczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Przeczytanie przez N.  fragmentu  
   opowiadania (zał. nr 1 ) 
 
*sprawdzenie zrozumienia  
   wysłuchanego tekstu 
 
*grupowe dokończenie   
  opowiadania z wykorzystaniem  
  zgromadzonego slownictwa w  
  odpowiedniej formie (zał. nr 2) 
 
2. Odczytanie przez grupy i ocena  
    wg karty samooceny.  
    Nagrodzenie grup 
3. Odczytanie prze N.  
    rzeczywistego zakonczenia 
    (zał. nr 1) 
 
 
4. Grupy układaja zdania z 



Dbanie o swoje 
bezpieczeństwo 

(PP) 

Uczeń 
uświadamaia 
sobie 
zagrozenia 
związane z 
zabawami na 
sniegu 
Uczeń omawia 
zagrożenia na 
podst. rysunku 

Zadanie 2 
Karta pracy 

zespołu 
(zał. nr 3) 

 
Układanie zdań 

Edukacja 
polonistyczna i 
środowiskowa 

rozsypanki wyrazowej do 
wylosowanego obrazka (zał. nr 3) 
* prezentacja obrazków na tablicy 
   i dczytanie ułożonych zdań 
* omówienie zagrożeń jakie  
   zwiazane są z zabawami na  
   śniegu 
*ocena pracy grupy – karta  
   samooceny 
 
Przerwa śródlekcyjna – rzucanie 
kulkami (gniecenie gazety i 
rzucanie do siebie) 
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Umiejętne 
korzystanie z 

języka 
ojczystego 

(P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obliczanie 
(P) 

 
 
 
 

 
Wykorzystanie 

wiedzy w 
praktycznym 

działaniu 
(PP) 

Uczeń układa 
wyrazy w 
kolejności 

alfabetycznej 
 
 
 
 
 
 

Uczeń 
rozpoznaje 

poznane części 
mowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uczeń potrafi 
mnożyć 

 w zakresie 30 
Uczeń potrafi 

dzielić w 
zakresie 30 

 
 
 

Uczeń potrafi 
mnożyć w 
zakresie 30 

 
 
 

 
Uczeń potrafi 

rozwiązać 
proste zadanie 

tekstowe 

Zadanie 3 
Karta pracy 

indywidualnej 
(zał. nr 4) 

 
 
 
 
 
 

Zadanie 4 
Karta pracy 

ucznia 
(zał. nr 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zadanie 5  
Karta pracy 

zespołu 
 

Mnożenie i 
dzielenie w 
zakresie 30 

 
Zadanie 6 

Karta pracy 
ucznia 

Sprawdzenie 
techniki 

rachunkowej 
 

Zadanie 7 
Karta pracy 

zespołu 
(zał. nr    ) 

Rozwiazywanie 
zadania z treścią 

Edukacja 
Polonistyczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edukacja 

matematyczna 

5. Indywidualne układanie  
  podanych wyrazów wg alfabetu: 
saneczkarze, narciarze, hokeisci, 
łyżwiarze, snowbordziści  
(zał. nr 4) 
* zbiorowe sprawdzenie  
   poprawnosci wykonania zadania 
* wypełnienie karty oceny własnej 
    pracy 
6.  U. rozpoznaje poznane części 
mowy – wpisywanie podanych 
wyrazów do tabeli (zał. nr 5) 
* indywidualne wpisywanie  
   wyrazów 
* zbiorowe porządkowanie części  
   mowy 
*wzajemne sprawdzenie  
   poprawności wykonanego  
   zadania 
* ocena  własnej pracy – karta  
   samooceny 
Przerwa śródlekcyjna – 
naśladowanie ruchem zimowych 
dyscyplin sportowych 
 
7. Zespołowe układanie puzzli  
     Matematycznych 
*U. naklejają obrazek na  
   odpowiedni wynik 
* Prezentacja 
* ocena wykonania pracy grupy 
 
 
8. Indywidualne wykonanie  
   działań na mnożenie.  
*odczytanie wyników 
   i  samoocena 
 
9. Zespołowe rozwiazanie zadania 
    (zał. nr 6 ) 
*odczytanie treści zadania 
* wspólne ustalenie rozwiazania 
 i odpowiedzi – zapisanie w karcie 
* prezentacja 
* ocena wykonania zadania –  
  karta oceny pracy grupy 
 

Część podsumowująca 
Wykorzystanie 

wiedzy w 
praktycznym 

działaniu 
(PP) 

Uczeń 
uświadamia 

sobie zagrozenia 
zwiazane z 

zabawami na 
śniegu 

Zadanie 8 
Karta pracy 

zespołu 
Rysowanie 
gwiazdek 
odpowiednim 
kolorem do 
sytuacji 
przedstawionych 
na obrazkach 

 
Edukacja 

polonistyczna 
i środowiskowa 

1. Zespołowe wykonanie karty 
pracy 
* wspólne ustalenia i rysowanie 
gwiazdek czerwonych (żle), 
niebieskich (dobrze) przy obrazku 
* prezentacja prac 
* ocena wykonania zadania – 
karta oceny pracy grupy 
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Wykorzystanie 
wiedzy w 

praktycznym 
działaniu  

(PP) 
 

Ewaluacja 

   Zadanie dodatkowe 
2. N. odczytuje zdania. Zadaniem  
    U. jest ocena właściwego  
    zachowania (zał. nr 7 ) 
 
 
3. Ewaluacja zajęć. 
* U. zawiesza gwiazdke ze swoim  
  imieniem na balwanka – Wesoły, 
  Smutny 
*Podziekowanie U. za pracę.  
  Wreczenie dyplomów 

 

Załacznik nr 1 

„Mo żna było poczekać” 

 Umówilismy sie z chłopcami, że zaraz po lekcjach pójdziemy na ślizgawkę. Nie miałem ze sobą 
łyżew. Ale do domu wolałem nie wracac, bo moja siostra, Ewa, pewnie zaraz zaczęłaby wypytywać: 

 - A po co? A skąd? 

Tylko Sławek miał łyżwy, bo on nie ma starszej siostry, a jego mama i tata pracują. Sławek ma klucz 
od mieszkania i może wchodzić i wychodzic, kiedy mu się podoba. Poszliśmy we trzech, z Karolem. 
Lód był chropowaty, ale to nic. Właśnie taki lód najlepiej wygładza się butami. Ślizgawka była – 
pierwsza klasa. Wreszcie Sławek powiedział, że jest gładko i włożył łyżwy. 

 - Zaraz wam pokażę, jak skakał na lodzie jeden łyżwiarz, którego pokazywali w telewizji – 
powiedział Sławek. Rozpędził się i odbił od lodu i ... No, jednym słowem – lód pękł! 

 

 

I to od razu w kilku miejscach. W lodzie zrobiła sie dziura. I oczywiście, Sławek wpadl do tej dziury. 
A Karol zaczął wrzeszczeć – i w nogi. 

 Ja też sie bardzo przestraszyłem, ale nie uciekłem. Położyłem się na lodzie, na brzuchu i zacząłem się 
czołgać w stronę Sławka. Pamiętam, jak tatuś kiedyś mówił, że po pękniętym lodzie nie wolno 
chodzić, bo się załamie. Wiec jak się chce kogoś ratować, to trzeba się czołgać. No i ja tak zrobiłem.  

Ale jeszcze nie doczołgałem sie do dziury, kiedy Sławek sam wylazł, bo tam byłopłytko. Całe 
szczęście, bo inaczej Sławek by się utopił. Za to nie macie pojęcia, jak on wyglądał! Cały mokry, bez 
czapki i do tego czarny od mułu. Bo to bardzo błotnista sadzawka. 

 Potem pobiegliśmy do naszego domu, bo bliżej, a było nam okropnie zimno.  

Ale najgorsze było potem, kiedy wrócił tatuś. Tatuś nawet dużo nie mówił, tylko zamknął moje łyżwy 
na klucz.  Sławkowi też się dostało. Łyżwy też mu zabrali                          

                                                                                                                               Maria Terlikowska 
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Załącznik nr 2 

KARTA PRACY ZESPOŁU – ZADANIE NR 1 

Dobra rada 

Uważnie przeczytajcie wyrazy, pracujcie zgodnie w skupieniu! 

 

1. Korzystajac z podanego słownictwa lub własnego ułóżcie w 3 – 4 zdaniach zakończenie do 
wysłuchanego opowiadania. 

2. Zaprezentujcie efekt waszej pracy. 

       Słownictwo: wpadł, poślizgnął się, Karol, pobiegł, szybko, po pomoc, Sławek, zamoczył się,  

      krzyczał, wzywał, bez wahania, rodzice, tata, przybiegli, wyciagnęli, uratowali, mokre,  

     Tomek, zadzwonił, był, przerazeni, próbował. 

 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

Załącznik nr 3 

KARTA PRACY ZESPOŁU – ZADANIE NR 2 

 

Dobra rada 

Wykonujcie kolejno polecenia, pracujcie zgodnie, w skupieniu! 

 

1. Wyjmijcie z dużej koperty nr 2 ilustracje i rozsypankę wyrazową.  

2. Przeczytajcie uwaznie wyrazy. 

3. Ułóżcie z nich zdanie. 

4. Ilustracje, ktorą macie na swoich ławkach przyklrjcie na szary papier, a pod nią ułożone przez 
was zdanie. 

5. Zaprezentujcie efekt waszej pracy. 
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Ostrzeżenia dotyczące uprawiania sportów zimowych w formie rozsypanki wyrazowej 

Grupa I: 

Nie zjeżdżajcie z górek, których szlaki kończą się szosą dla pojazdów! 

 

Grupa II: 

Nie zjeżdżajcie z górek po nieznanych szlakach narciarskich     i  

saneczkarskich!  

 

Grupa III: 

      Nie     zjeżdżajcie           z           górek   porośnietych   drzewami! 
 

Grupa IV: 

    Nie ślizgajcie się po zamarzniętych stawach,    rzekach   i    jeziorach! 
 

Grupa V: 

Nie  ryzykujcie jazdy na nartach, sankach i łyżwach za 
pojazdami mechanicznymi!  
 

 

Załącznik nr 4 

KARTA PRACY INDYWIDUALNEJ – ZADANIE NR 3 

WIEM I POTRAFI Ę ... 

 

Dobra rada 

Przeczytaj uważnie,  zastanów sie, a potem zapisz! 

1. Przeczytaj uwaznie poniższe wyrazy i zapisz je w kolejności alfabetycznej. 

 

saneczkarz, narciarze, hokeisci, łyżwiarze, snowbordziści 

 



.................................................................................................................................................. 

 

.........................................................................................................................................

........... 
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Załącznik nr 5 

 

KARTA PRACY INDYWIDUALNEJ – ZADANIE NR 4 

 

WIEM I POTRAFI Ę .... 

 

Dobra rada 

 

Czytaj uważnie, nie spiesz się, pracuj samodzielnie! 

 

1. Przeczytaj w skupieniu poniższe wyrazy i zapisz je w odpowiedniej rubryce tabeli. 

2. Wypełnioną karte wymień się z kolega z grupy. 

bałwan, lepią, bialy, puszysty, zima, rzuca, sanki, mroźna, zjeżdża 

 

RZECZOWNIKI CZASOWNIKI PRZYMIOTNIKI 
   
   
   

 

Załącznik nr 6 

KARTA PRACY GRUPOWEJ – ZADANIE NR 7 

Dobra rada 

Uważnie przeczytajcie, pomyślcie i obliczcie! 

1. Przeczytajcie tresć zadania. 



2. Zapiszcie rozwiazanie i podajcie prawidłową odpowiedź. 

      Zadanie tekstowe 

      Po skończonych lekcjach na górce bawiło się pięciu saneczkarzy. Kazdy z nich zjechał  z   

      górki cztery razy. Ile razy zjechali wszyscy saneczkarze? 

 

    Rozwiazanie: 

                          .................................................................................................. 

 

Odpowiedź: ............................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 7 

Zadanie dodatkowe 

Jeżdżę na nartach z dala od ulicy.                                TAK                   NIE 

Zamarznięty staw to bezpieczne lodowisko.               TAK                 NIE 

Na placu zabaw lepimy bałwana.                                TAK                 NIE 

Celujemy śnieżkami w jadące pojazdy.                      TAK                NIE 

 

Załącznik nr 8 

KARTA OCENY PRACY ZESPOŁU 

                Zespół .............................................................................................. 

Lp. Zadanie Potrafimy Musimy poćwiczyć 
1 Potrafimy ułożyć i zapisać 

3 – 4 zdaniową wypowiedź na 
podany temat 

  

2 Umiemy układać zdanie z 
rozsypanki wyrazowej 

 
 
 

 

3 Potrafimy mnożyć w zakresie 
30 

 
 
 

 

4 Potrafimy dzielić w zakresie 30  
 

 



 
5 Potrafimy rozwiazać zadanie 

tekstowe 
 
 
 

 

6 Potrafimy zgodnie pracować w 
grupie 

 
 
 
 

 

7 Wspólnie ustalamy sposób 
rozwiazania zadań 

 
 
 

 

8 Znamy zasady bezpiecznych 
zabaw zimowych 

 
 
 

 

9 Poprawnie wykonaliśmy 
przydzielone nam zadania 
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                               Załącznik nr 9 

 

       KARTA SAMOOCENY PRACY UCZNIA 

 

Imi ę i nazwisko ......................................................................... 

 

 
Lp. 

 
Zadanie 

 
Potrafię 

 
Muszę  poćwiczyć 
 

1  
Układam wyrazy w kolejności 
alfabetycznej 
 

 
 
 

 

 
Rozpoznaję rzeczownik 

  
 
 

 

 
Rozpoznaję czasownik 

 
 
 

 

2 

 
Rozpoznaję przymiotnik 

 
 
 

 



3  
Potrafię mnożyć w zakresie 30 

 
 
 

 

4  
Znam zasady bezpiecznych zabaw 
zimowych 
 

 
 
 

 

5  
Aktywnie pracowałem/łam w zespole 
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                             Załącznik nr 10 

   Arkusz obserwacji – hospitacja diagnozująca 

Imię i nazwisko nauczyciela  
Etap edukacyjny  
Klasa - grupa  
Data hospitacji  
Temat bloku  
Temat dnia  
Imię i nazwisko hospitującego  
 

Zamierzone cele zajęć 
Określenie stopnia: 
- znajomosci zasad bezpiecznych zabaw zimowych 
- zrozumienia treści polonistycznych, społeczno-przyrodniczych i matematycznych poprzez  
  wykonywanie zadań z zakresu różnych edukacji 
- umiejętności współpracy w grupie 
- umiejętnosci prezentowania własnych działań 

 

Obserwacja hospitującego Rejestr wiadomości i umiejętnosci przedmiotowych 
(P) i ponadprzedmiotowych (PP) opanowanych przez 

uczniów  
Opanowane Częściowo 

opanowane 
Nie 

opanowane 
- czyta i rozumie proste polecenia (p)    
- rozumie bardziej złożone polecenia (p)    
- formułuje wypowiedź ustną (p)    
- układa zdanie z rozsypanki wyrazowej (p)    
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej (p)    
- rozpoznaje rzeczownik (p)    



- rozpoznaje czasownik (p)    
- rozwiazuje proste zadanie tekstowe (p)    
- zna zasady bezpiecznych zabaw zimowych (p)    
 

Obserwacja hospitującego Rejestr wiadomości i umiejętnosci przedmiotowych (p) 
i ponadprzedmiotowych (pp) opanowanych częściowo 
przez uczniów 

Opanowane Częściowo 
opanowane 

Nie 
opanowane 

- tworzy własny tekst (p)  
- rozpoznaje przymiotnik (p)  
- mnoży w zakresie 30 (p)  
- dzieli w zakresie 30 (p)  
- dokonuje samooceny, określa co jeszcze musi 
   poćwiczyć (pp) 

 

- zgodnie współpracvuje w grupie (pp)  
- wspólnie podejmuje decyzje (pp)  
- efektywnie wspóldziała w zespole (pp)  
- zainteresowanie uczniów tematem  1   2    3    4    5 

 

  Innne spostrzeżenia .................................................................................................................................. 

 Uwagi ....................................................................................................................................................... 

 

 


