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KONSPEKT ZAJ ĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II 
 
BLOK TEMATYCZNY:  Wpływ słońca na życie roślin. 
TEMAT DNIA:  Wiosenne prace w ogródku 
ZAPIS W DZIENNIKU: Gromadzenie przeżyć, spostrzeżeń, wiadomości i 
doświadczeń dzieci dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, 
zamykanie myśli w granicach zdań w formie ustnej i pisemnej  
– redagowanie zdań na temat wiosennych prac w ogrodzie. Rozpoznawanie części 
mowy. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych i działań 
praktycznych. Zakładanie klasowego ogródka. 
 
CELE GŁOWNE:  

• zapoznanie się z wiosennymi pracami w ogródku, 
• kształcenie umiejętności prawidłowego redagowania zdań, 
• umiejętności współdziałania w grupie, 
• dokonywanie samokontroli i samooceny. 

CELE OPERACYJNE:  
• bogaci słownictwo związane z tematem, 
• charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną, 
• potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem, 
• potrafi rozwiązywać zagadki, rebusy, łamigłówki, 
• wypowiada się w krótkiej formie na dany temat, 
• zna piosenki: „Wiosna w ogródku” i „Polka wiosenna - inscenizuje je 

ruchem, 
• potrafi uważnie słuchać, 
• wypowiada się logicznymi, poprawnie zbudowanymi zdaniami, 
• zna i rozpoznaje części mowy, 
• potrafi rozwijać wypowiedzi wykorzystując odpowiednie określenia, 
• tworzy związki wyrazowe przymiotnika z rzeczownikiem, 
• zna zasady pisowni ortograficznej wyrazów związanych z tematem zajęć, 
• zapisuje liczby trzycyfrowe, 
• przelicza pieniądze, potrafi zamienić złote na grosze, 
• prowadzi obserwacje. 

METODY PRACY: słowne, działań praktycznych, problemowe – aktywizujące, 
eksponujące. 
 
FORMY PRACY:  zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, zróżnicowana pod 
względem trudności. 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: rebusy, zagadki, łamigłówki wykorzystane  
z „Gazetki z klasą” wydawnictwa „Amtel" z Katowic; karty pracy, piosenki:„Wiosna w 
ogródku”, słowa D. Graj, muzyka J. Świder oraz „Polka wiosenna”, słowa E. 
Śnieżkowska Bielak, muzyka J. Świder; kartoniki z wyrazami, ilustracja narzędzi, 
nasiona, doniczki, ziemia, narzędzia ogrodnicze, sekator, magnetofon. 
 
 



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
UCZNIOWIE 

PEŁNOSPRAWNI 
UCZEŃ 

NIEPEŁNOSPRAWNY 
 

1. Powitanie. 
2. Zabawa integracyjna „Pajęczyna (zał. 1). 
3. Rozszyfrowanie tematu zajęć 

• szyfrogram, (zał. 2) 
4. Rozmowa na temat pierwszych zwiastunów wiosny 

– praca w grupach 
• zagadki, 
• wiosenne kwiaty, 
• album obserwatora, 
• zadania logiczne – szukamy wiosny. (zał.3) 

5. Zabawa przy muzyce. 
6. Otrzymanie listowej przesyłki (zał. 4) 

• omówienie listu, 
• odpowiedź na pytanie „W jaki sposób 

wykonamy prośbę wiosny?”, 
• ciche czytanie ze zrozumieniem, (zał. 5) 

7. Przypomnienie najważniejszych narzędzi 
potrzebnych do wykonywania prac w ogródku. 

8. Układanie zdań na temat prac w oparciu o 
słowniczek tematyczny, praca na poziomach 
(zał. 6). Niektórzy uczniowie samodzielnie układają 
opowiadanie na temat wiosennych prac. 
Przypomnienie zasad pisowni ortograficznej. 

9. Przeczytanie wybranych opowiadań, ocena, 
korekta. 

10. Rozwiązywanie zadania tekstowego (zał. 7) 
• zamiana złotych na grosze (i odwrotnie), 
• zapis liczb trzycyfrowych w układzie 

pozycyjnym, 
• dodawanie liczb w zakresie 1000, 
• zapis liczb w postaci sumy. 
Zabawa ruchowa. 

11. Założenie klasowego ogródka 
• przypomnienie kolejności wykonywania 

zadania, 
• wyznaczenie miejsca i oznakowanie, 
• założenie dzienniczka obserwacji klasowego 

ogródka. 
 

12. Zabawa ewaluacyjna „osie liczbowe”. 
13. Zakończenie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Układanie podpisów 
wiosennych kwiatów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca w grupach. 
 
 
 
 
 
Dodawanie i 
odejmowanie liczb w 
zakresie 20, przeliczanie 
pieniędzy. 
 
 
 
 
Zapoznanie z nazwami 
narzędzi ogrodowych. 
 
 
 
 
Praca z grupą 

 



 
ZAŁ. 1 
ZABAWA INTEGRACYJNA – „PAJ ĘCZYNA” 
Rozpoczynający zabawę trzyma w ręku kłębek włóczki a następnie rzuca go do 
kolegi rozpoczynając zdanie np.: 
„Czuję się dobrze gdy…” 
„jest mi dobrze kiedy…” 
„Lubię gdy…” 
Dziecko, które otrzymało kłębek kończy rozpoczęte zdanie i odrzuca kłębek 
następnemu dziecku przytrzymując w drugiej ręce nitkę (najlepiej rzucając po 
przekątnej). Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział. 
Efektem zabawy jest „utkana pajęczyna”. 
 
ZAŁ.2 
SZYFROGRAM 

 A B C D E F 
1 A Ą B C Ć D 
2 E Ę F G H I 
3 J K L Ł M N 
4 Ń O Ó P R S 
5 Ś T U W Y Z 
6 Ź Ż X X X X 

 
HASŁO: 
4D 4E 5F 2A 1F 5D 2F 4B 5A 3F 2F 2A 

            
 
ZAŁ.3 
ZAGADKI: 
Mleczka nie piją, myszek nie jedzą 
Te bure kotki …………. Na drzewach siedzą. 
 
Ciągle jeszcze jest chłodno, 
A najgorsze są noce i ranki, 
Więc czyż można się dziwić, 
Że ubrały się w futra ………………….. . 
 
W czerwonych butach po łące chodzę,  
Czasem przystanę na jednej nodze 
I łupnę okiem, przekrzywię głowę: 
Czy już śniadanie dla mnie gotowe?...... 
 
PODPISZ NAZWY KWIATÓW (pierwiosnek, zawilec, krokus, przebiśnieg) 

                       
…………………….    …………………….     ……………………..   …………………. 



ZAŁ.4 
LIST OD WIOSNY 
Drogie Dzieci! 
Ogłaszam wiosenne porządki! 
Uporządkujcie już Wasze ogródki i wyznaczcie grządki. Zakupcie nasiona warzyw i 
kwiatów. 
Wracam niebawem! 
Czekajcie na mnie. Razem zabierzemy się do pracy. 
 

Do zobaczenia. 
WIOSNA 

 
ZAŁ. 5 
Przygotują, motyka, ścieżka, wysprzątają, grabie, kopaczka, sekator, posprzątają, 
alejki, wywiozą, dróżki, odmierza, nożyce, wyznaczą, wytyczą, łopaty, zagrabią, 
sznurek, taczki, ogród, wyrównać, kopią, liście, grządki, warzywne, zagonki, zeschłe, 
twarda, badyle, wyrównają, kwiatowe, praca, słońce, nasiona. 
 
ZAŁ.6 
Uzupełnij zdania wyrazami: grabią, wiosenne, ziemię, grządki, nasiona 
Rozpoczęły się (jakie?)…………………… prace w ogrodzie. Dziewczynki (co robią?) 
…………………………………………….. zeszłoroczne liście. Chłopcy kopią (co?) 
…………………………………….. . Później wszyscy wyznaczą (co?) 
……………………………. I zasieją (co?) …………………………….. . 
 
ZAŁ.7 
W sklepie kupiłam nasiona warzyw i kwiatów w cenie: 
Rzeżucha – 0, 52 zł 
Pietruszka – 2,10 zł 
Koper – 1,22 zł 
Maciejka – 2, 05 zł 

               
Ile zapłaciłam za wszystkie nasiona? 
ZAŁ. 8 
ZABAWA EWALUACYJNA: Rybi szkielet. 
Na tablicy umieszczam model przypominający „rybi szkielet”. 
Uczniowie obok tzw. ości umieszczają kartoniki oceniające zajęcia. Wten sposób 
dokonali ewaluacji zajęć. 
Oceniali: 
- zaangażowanie 
- wiedzę 
- współpracę 
- atmosferę  
 

 



 
zaangażowanie       wiedza 
 
       
współpraca       atmosfera 
 
 
 
 
 
 
 

 
WIOSNA – punkty aktywizujące prace uczniów – dla każdego 
ucznia (rysunek należ pociąć na tyle kawałków ile jest zadań do 
wykonania na zajęciach) 


