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Opracowała – mgr Wiesława Sawczuk 
nauczycielka w Szkole Podstawowej w Ulhówku 

 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE  I 
 
TEMATYKA BLOKU : POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ. 
 
TEMAT DNIA : PRZYSMAKI ZWIERZĄT 
CELE OGÓLNE: 
- dłuższe wypowiedzi na temat: Jaki pokarm lubią ptaki? 
- uświadomienie uczniom konieczności udzielania pomocy zwierzętom w czasie zimy. 
- wprowadzenie spółgłoski miękkiej ,,zi" na podstawie wyrazu ziarno. 
- doskonalenie umiejętności dodawanie i odejmowania liczb w zakresie 10. 
- śpiewanie piosenki. 
- zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania stroju do warunków atmosferycznych i zachowania bezpieczeństwa w 

czasie zabaw na śniegu. 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
Uczeń potrafi: 
- rozpoznać ptaki, które spędzają u nas zimę; 
- rozpoznać na ilustracji zwierzęta i nazwać je; 
- nazwać przysmaki zwierząt; 
- wczuć się w rolę głodnych zwierząt i nazwać ich uczucia; 
- podać i wyjaśnić znaczenie słów: paśnik, karmnik, ssaki, ptaki, leśnicy; 
- odpowiadać na pytania związane z tekstem w postaci pełnych zdań; 
- ułożyć wyrazy z liter i sylab z poznaną spółgłoską ,,zi" i je zapisać; 
- poprawnie zapisać wyrazy z trudnością ortograficzną w oparciu o tekst; 
- samodzielnie czytać wyrazy i zdania jako podpisy do obrazków i odpowiedzi na pytanie; 
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- posługiwać się liczbami porządkowymi od 1 do 10; 
- dodawać i odejmować w zakresie 10 z wykorzystaniem ,,liczb w kolorach"; 
- rozwiązywać złożone zadania tekstowe z wykorzystaniem grafów; 
- zaśpiewać piosenkę z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych; 
- realizować ruchem i słowami wartości nut na podstawie materiału rytmicznego; 
- zgodnie współpracować w grupie i bawić się na śniegu; 
- pomóc ptakom przetrwać zimę. 
 METODY PRACY: 
- m. aktywizująco- twórcze 
- m. praktycznych działań 
- dywanik pomysłów 
- drama 
- m. problemowa 
- m. ekspresyjna 
- m. oglądowa- obserwacje 
- m. ekspresji ruchowej 
- m. słowne: praca z książką, dyskusja, pogadanka 
- eskpozycja piosenki 
FORMY PRACY: 
- zbiorowa 
- indywidualna 
- grupowa- zróżnicowana 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
-kaseta z nagraniem piosenki, nagrania lub efekty akustyczne, obrazki ze zwierzętami, napisy z nazwami przysmaków, karty 
pracy, kroniki z liczbami od 1 do 10, materiał przyrodniczy: kasza, szyszki, ziarno, siemię, smalec, plastikowe kubeczki, 
siatka po warzywach, drut, podręcznik ,,Wesoła Szkoła", lizaki ortograficzne, słowniki ortograficzne, trójkąty, liczby 
 w kolorach, buźki zadowolone i niezadowolone. 
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ZAPIS TEMATÓW W DZIENNIKU: 
1. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. 
2. Swobodne, dłuższe wypowiedzi na temat: Jaki pokarm lubią ptaki? 
3. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ,,zi" na podstawie wyrazu ,,ziarno". 
4. Pomagamy ptakom przetrwać zimę - przygotowanie ptasiego pokarmu. 
5. Nauka piosenki ''W karmniku". 
6. Zabawy  ruchowe na śniegu. 

                                                             PRZEBIEG   ZAJĘĆ 
 

Cele operacyjne 
(zakładane efekty) 

 

 
Warunki 

pobudzające do 
aktywności 

 
Zadania dla 

uczniów 

 
Czynności uczniów 

 
Obszar 

aktywności 

 
Potrafią uważnie 
wysłuchać treści 
piosenki, wczuć się      
w rolę głodnych ptaków. 

 
Kaseta z nagraniem 
piosenki ,,Zamieć" 
Nagranie lub efekty 
akustyczne. 

 
Czynności porządkowo-
organizacyjne. 
Wykorzystanie języka 
do opisywania 
rzeczywistości, . 
Wysłuchanie nagrania. 
Przyjmowanie ról. 

 
Powitanie. 
Uczniowie słuchają nagrania piosenki 
,,Zamieć". 
Wypowiadają się na temat treści piosenki. 
Wczuwają się w rolę zwierząt leśnych 
 i wypowiadają się na temat odczuć w czasie 
zimowej zamieci. 

 
muzyczna, 
językowa, 
przyrodnicza 

 
Potrafią obliczyć 
działanie i odczytać 
litery, z podanych liter 
ułożyć hasło. 

 
Rozsypanka 
matematyczno-literowa . 

 
Ułożenie hasła dnia           
w oparciu o rozsypankę. 

 
Uczniowie otrzymują szablon ziarenek zbóż. 
Na jednej stronie rozwiązują działanie 
matematyczne. Obliczone wyniki układają od 
najmniejszego do największego. Odwracają 
szablony i odczytują na odwrocie hasło 
ułożone z liter. 

 
matematyczno-
polonistyczna 

 
Potrafią rozpoznać ptaki, 
które spędzają u nas 

 
Na każdym stoliku 
znajdują się obrazki ze 

 
 Układanie, czytanie        
i pisanie wyrazów. 

 
Uczniowie układają wyrazy z rozsypanki 
literowej. Po ułożeniu odczytują powstałe 

 
polonistyczno- 
przyrodnicza 
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zimę, nazywa przysmaki 
zwierząt. 

zwierzętami, napisy       
z nazwami przysmaków. 

wyrazy, zawieszają na gazetkę pod 
odpowiednimi obrazkami zwierząt. 
Uczniowie podpisują obrazki w karcie pracy, 
przedstawiające przysmaki zwierząt. 
 

 
Potrafią podać i wyjaśnić 
znaczenie słów: paśnik, 
karmnik, ptaki, ssaki, 
leśnicy  i odpowiedzieć 
na postawione pytania. 

 
Karty pracy. 

 
  Swobodne wypowiedzi 
na podany temat.. 

 
Uczniowie rozpoznają zwierzęta, nazywają je  
i przyklejają przy: 
a) snopku 
b) paśniku 
Odpowiadają na pytania: 
-Jak nazywa się miejsce gdzie , kładzie się 
jedzenie dla zwierząt w lesie? (paśnik) 
-Jakie zwierzęta przykleiliście przy paśniku? 
(sarna, zając) 
-Jakie zwierzęta tam mogą znaleźć 
pożywienie? 
-Jak nazywamy zwierzęta zgromadzone przy 
paśniku? 

 
przyrodniczo- 
polonistyczna 

 
Potrafią 
rozróżnić i nazwać ptaki 
zimujące w Polsce. 

 
Ilustracje ptaków 
zimujących w Polsce 
wraz z podpisami. 

 
                      
Wypowiadanie się na 
temat zgromadzonych 
ilustracji. 

 
Uczniowie odpowiadają na postawione 
pytania: 
-Jak nazywa się miejsce, gdzie sypiemy 
ziarno zbóż? 
-Jakie ptaki przylatują do karmnika? 
-Jakie znacie ptaki, które zimują u nas? 

 
przyrodniczo- 
polonistyczna 

 
Potrafią zaśpiewać 
piosenkę 

 
Nagrania 
akompaniamentu. 

 
Śpiewanie piosenki           
,,W karmniku" 

 
Uczniowie uważnie słuchają nagranie a 
następnie wspólnie śpiewają piosenkę       
,,W karmniku". 

 
muzyczna 

 
Potrafią nazwać 

 
Karty pracy. 

 
Sięganie do różnych 

Uczniowie układają odpowiedzi na pytania: 
-Jaki pokarm lubią ptaki? 

 
polonistyczno- 
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przysmaki zwierząt. źródeł informacji. 
Wykorzystanie wiedzy 
do układania 
wypowiedzi. 

Uczniowie kolorują labirynt łączący nazwę 
ptaka        z informacją, jaki pokarm lubi. 
Odczytują informacje z labiryntu np.: Wróbel 
lubi ziarno zbóż i okruszki, Sikorka lubi 
smalec, słoninkę... 

przyrodnicza 

 
Zgodnie planują                 
i współpracują w grupie. 

 
Kasza, siemię, ziarno 
zbóż, okruszki, szyszki, 
plastikowe kubeczki, 
siatka po warzywach, 
drut. 

 
Przygotowanie ptasich 
przysmaków. 

 
Uczniowie w grupach wykładają 
przyniesione materiały i nasiona. Planują 
sposób przygotowania przysmaków. 
Następnie w grupach wykonują zadania: 
I- gr. wykorzystuje plastikowe kubeczki           
i uzupełnia je smalcem wymieszanym           
z ziarnem słonecznika i dyni. 
II- wykorzystuje siatki po owocach i ptasie 
ciasto. 
III- wykorzystuje szyszki obklejone 
smalcem. 
Z drutu wykonują zaczepy, wystawiają za 
okno do stwardnienia. 

 
przyrodniczo- 
techniczna 

 
Wyodrębniają wyraz 
podstawowy. 
 
 
 
 
Znają pisownię imion 
wielką literą. 

 
Wykorzystanie 
doświadczenia podczas 
pracy technicznej. 
 
 
 
Karty pracy 

 
Wyodrębnienie wyrazu 
podstawowego, 
wprowadzenie 
spółgłoski miękkiej- 
,,zi" 
Analiza i synteza 
podstawowego ,,ziarno" 
Pisanie sylab i wyrazów 
z nową spółgł. Miękką. 

 
Uczniowie odpowiadają na pytania: 
-jakie ptaki przylatują do karmnika 
-jaki pokarm najczęściej sypiemy 
wróbelkom. 
Dokonują analizy i syntezy sylabowo-
głoskowej wyrazu ,,ziarno" 
 
Piszą sylaby i wyrazy z miękką spółgłoską 
,,zi" w kartach pracy tworzą wyrazy z sylab. 
Dopisują brakujące sylaby. Tworzą i piszą 
imiona.  
 

 
polonistyczna 
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Uważnie słuchają 
czytany przez  
nauczyciela tekst. 

Tekst z podręcznika. 
 

Wzorowe czytanie przez 
nauczyciela tekstu 
,,Przysmaki  zwierząt". 
Sprawdzenie 
zrozumienia treści przez 
uczniów. 

Uczniowie wypowiadają się pełnym zdaniem 
na temat tekstu. 
Cicho czytają tekst i podkreślają wyrazy ze 
zmiękczeniem ,,zi". 
 
 

 
polonistyczna 

 
Potrafią realizować 
ruchem i słowami 
wartości nut na 
podstawie materiału 
rytmicznego. 

 
Trójkąty. 

 
Zabawa ruchowa- 
Skaczące ptaki. Zabawa 
w echo rytmiczne. 

 
Uczniowie wykonują podskoki obunóż        
w miejscu, następnie z podskokami w 
różnych kierunkach przy akompaniamencie 
trójkąta. 
Rozpoznają rytm w jakim się poruszają. 
Nauczyciel wyklaskuje dwutaktowy temat 
rytmiczny. Uczniowie powtarzają na 
zasadzie echa. 
 

 
muzyczno- 
ruchowa 

 
Potrafią zaśpiewać 
piosenkę ,,Biały 
walczyk". 

 
Kaseta z nagraniem 
piosenki. 

 
Nauka piosenki ,,Biały 
walczyk". 

 
Uczniowie słuchają nagrania piosenki,          
a następnie wypowiadają się na jej temat. 
Następnie uczą się słów i melodii, 
początkowo na zasadzie echa. Później 
śpiewają sylabą ,,la". Na koniec                     
z wykorzystaniem instrumentów 
perkusyjnych. 
 

 
muzyczna 

 
Sprawnie posługują się 
liczbami od 1 do 10. 
Dodają i odejmują           
z zakresie10.  
 
Prawidłowo posługują się 

 
Sylwety ptaków                 
z wynikami działań, 
działania  w ziarenkach 
dla uczniów. 
 
Karty pracy. 

 
Ćwiczenia na rachunku 
pamięciowym- 
dodawanie trzech skład. 
w zakresie 10. 
 
Dokonywanie prostych 

 
Uczniowie otrzymują ziarenka                       
z  działaniami, obliczają wynik działania        
i układają te ziarenka przy wybranych 
sylwetach ptaków, na których napisane są 
wyniki działań. 
Odpowiadają na pytania: 

 
matematyczno- 
przyrodnicza 
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liczbą porządkową. obliczeń w pamięci. -który ptak otrzymał najwięcej ziarenek? 
-który ptak otrzymał najmniej ziarenek? 
-który nie otrzymał wcale? 
Obliczają sumy dwóch i trzech składników. 
Czytają treść zadania, analizują i ilustrują za 
pomocą patyczków.. 
Chętny uczeń zapisuje rozwiązanie na 
tablicy, wszyscy uzupełniają w kartach 
pracy. 
Następnie uczniowie obliczają działania na  
 
dodawanie kilku składników                          
z wykorzystaniem ,,liczb w kolorach". 
Zapisują wyniki działań w kartach pracy. 
 

 
Pomagają ptakom 
przetrwać zimę. 

 
Przygotowane wcześniej   
ptasie przysmaki.  

 
Wyjście do ogrodu 
szkolnego i zawieszenie 
ptasich przysmaków     
w ,,ptasiej stołówce". 
Zabawy ruchowe na 
śniegu. 

 
Uczniowie odpowiednio do pogody ubierają  
i wychodzą z budynku szkoły. Obserwują 
ptaki, które odwiedzają ,,ptasią stołówkę. 
Zawieszają przygotowane przysmaki. 
Bawią się wesoło i zgodnie naśladując ptaki. 
 

 
ekologiczno- 
zdrowotna 
 
 
ruchowa 

 
Aktywnie uczestniczą w 
ćwiczeniach dramowych. 
 
 
Potrafią prowadzić 
rozmowę 

 
Buźki zadowolone          
i niezadowolone. 

 
Ćwiczenia dramowe- 
rozmowy zwierząt 

 
Uczniowie losują buźki- zadowolone               
i niezadowolone. W grupach przyjmują rolę 
zwierząt leśnych: 
a) zadowolone- syte, najedzone 
b) niezadowolone- głodne, złe. 
Prowadzą rozmowy na temat dokarmiania     
w zimie np: 
-Jestem głodny. 
-Przyjdź do paśnika na skraj lasu. 

 
przyrodniczo- 
ruchowa 
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-Po co mam tam przyjść? 
-Możesz najeść się do syta. 
-Co dobrego jest tam do jedzenia itp. 
 
 
 

 
Potrafią wyrazić swoje 
opinie o przeżytym dniu. 

 
Uczniowie siedzą na 
dywanie po turecku. 

 
Podsumowanie zajęć, 
wypowiadanie się na 
temat dnia spędzonego 
w szkole. 

 
Mówią o tym: 
-o czym dzisiaj mówiliśmy 
-co warto zapamiętać 
-co się najbardziej podobało 
-kto zasłużył na ziarenko uśmiechu. 
 

 
polonistyczna 

ZAŁ ĄCZNIKI DO ZAJ ĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE  I 
        Zamieć 

Muzyka: Franciszka Leszczyńska 
Słowa: Włodzimierz Domeradzki 

 
Ciemno, szaro i ponuro 
Znikły chaty, drzewa, pole. 
Słońce skryło się wysoko,  
Jak za białym parasolem. 
 
Zając w lesie tuli uszy, 
Lis pogody czeka w norze. 
A tu zamieć szumi z wiatrem 
i wyszumieć się nie może 
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Grupa I 
7-6= 9-7= 8-5= 9-5= 8-3= 2+4= 3+4= 2+6= 6+3= 

P R Z Y S M A K I 
                                                                              Grupa II 

 
10-9= 6-4= 10-7= 8-4= 9-4= 3+3= 2+5= 5+3= 

Z W I E R Z Ą T 
 

1+0= 1+1= 
Z W 

UWAGA:  
Działania i litery znajdują się na szablonach ziarenek zbóż- na jednej stornie działanie, na drugiej stronie 
litera. 
                   PTASI OPIEKUN 
1. Interesuje się ptakami. Zbieram ilustracje, widokówki lub czytam książki o ptakach. 
2. Potrafię rozpoznać i nazwać niektóre gatunki. 
3. Wykonałem karmnik, systematycznie dokarmiam ptaki. 
4. Rozpoznaję ptaki, które przylatują do mojego karmnika. 
5. Wiem, jaki pokarm lubią ptaki. 
6. Byłem na wycieczce w parku, lub w lesie, obserwowałem ptaki. 
7. Narysowałem ptaka z natury, wykonałem jego sylwetkę lub sfotografowałem. 
8. Wiem co zrobić, gdy znajdę rannego ptaka. 
9. Zbieram pióra ptaków, potrafię je wykorzystać do różnych prac. 
10.Opowiedziałem kolegom lub koleżankom o życiu  ptaków. 
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WYKONANE ZADANIA: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Biały walczyk 
                     Muzyka: Franciszka Leszczyńska 

Słowa: Maria Kownacka 
Hej, biały walczyk, hop, hop, hop, 
Zając na śniegu znaczy trop. 
Zając na śniegu pomyka, 
A my tańczymy walczyka. (bis) 
        Saneczki z góry niosą nas. 
        Wiatr pogwizduje, szumi las! 
         A nasze ptaki z karmnika 
         tańczą białego walczyka. (bis) 
 


