
Konspekt lekcji – hospitacja diagnozująca 
Hospitacja diagnozująca na lekcji przyrody w klasie IV 
Czas trwania – 2 godziny lekcyjne 
 
ARKUSZ  OBSERWACJI – HOSPITACJA  DIAGNOZUJĄCA 
Imię  i  nazwisko  nauczyciela Agnieszka  Błaszczyk 
Etap  edukacyjny Szkoła  podstawowa 
Klasa IV a 
Data  hospitacji 30  października  2003  roku 
Temat  lekcji Przyroda  wokół  nas 
Imię  i  nazwisko  hospitującego  

 
    Zamierzone  cele  lekcji : 
-  określenie  stopnia  zrozumienia  treści  przyrodniczych, znajomości    
    składników  przyrody  i  znajomości  zjawisk  atmosferycznych, 
-  określenie  stopnia  przyswojenia  praw  rządzących  przyrodą  poprzez   
    umiejętność  wykorzystania  własności  elementów   środowiska, obiektów 
    przyrodniczych, zjawisk  i  przemian  w  sytuacjach  praktycznych, 
-   owocna  współpraca  w  grupie, 
- prezentowanie własnej  pracy  oraz  pracy  zespołu. 

 
Rejestr  wiadomości  i  umiejętności  przedmiotowych (P)  
i  ponadprzedmiotowych (PP)  opanowanych  przez  
ucznia 

Obserwacje  hospitującego 

-  rozumie  proste  polecenia  i  instrukcje P  
-  czyta  i  rozumie  proste  teksty P  
-  wyszukuje  potrzebne  informacje  zawarte       
    w  tekście 

PP  

-  zna  podstawowe  składniki  przyrody P  
-  określa  kierunki  geograficzne  na  mapce P  
-  poprawnie  redaguje  zdanie P  

 
Rejestr  wiadomości  i  umiejętności  przedmiotowych (P)  
i  ponadprzedmiotowych (PP)  opanowanych  częściowo  
przez  uczniów 

Obserwacje  hospitującego 

-  rozumie  bardziej  złożone  instrukcje   
   i  polecenia 

P  

-  czyta  i  rozumie  bardziej  złożone  teksty, 
    mapki, ilustracje  ( tabele, wykresy ) 

P  

-  wyszukuje  potrzebne  informacje   
    zawarte  w  tekście, mapie, ilustracji 

PP  

-  wykorzystuje  zdobytą  wiedzę   
   w  nowych  sytuacjach  dydaktycznych 

PP  

-  rejestruje  potrzebne  mu  informacje   
    w formie  graficznej 

PP  

-  formułuje  wypowiedź  kilkuzdaniową 
    na  dany  temat  ze  świadomością  celu 

P  



-  rozpoznaje  charakterystyczne  cechy 
    i  własności  zjawisk, przemian, obiektów 
    przyrodniczych  i  elementów  środowiska 

P  

-  posługuje  się  poznanymi  terminami  do 
    opisywania  zjawisk  przyrodniczych 

P  

-  wybiera  przyrządy  służące  do   
    obserwacji  i  pomiarów 

P  

-  wykonuje  obliczenia  dotyczące   
    temperatury 

P  

-  rozumie  potrzebę  stosowania  zasad 
    postępowania  w  środowisku   
    przyrodniczym 

P  

-  prezentuje  na  forum  wypracowane  w 
    grupie  treści 

PP  

-  dokonuje  samooceny, określa  co  musi 
    jeszcze  poćwiczyć 

PP  

-  efektywnie  współpracuje  w  zespole PP  

 
Rejestr  wiadomości  i  umiejętności przedmiotowych (P)  
i  ponadprzedmiotowych (PP) , których  kształcenie  
nauczyciel  rozpoczyna 

Obserwacje 
hospitującego 

-  potrafi  rozwiązywać  sporne  sytuacje 
    w  grupie 

PP  

 
Autorefleksje, wnioski  i  spostrzeżenia  nauczyciela. 
 
 

 
Wnioski  z  obserwacji  hospitującego – poziom  sprawności  uczniów   
w  określonych  umiejętnościach. 
 
 

 
Kierunki  dalszej  pracy  nauczyciela – usprawnienia, modyfikacje, promowanie  i  
utrwalanie  osiągnięć  ( wypełniają  wspólnie  nauczyciel  i  dyrektor ). 
 
 

 
Data  rozmowy  pohospitacyjnej.  
 
 

 
Podpis  nauczyciela Podpis  dyrektora 

  
 

 



Scenariusz lekcji 
 

Standard Wskaźniki Zadania Tok lekcji 
Komunikowanie 
się. 

Uczeń: 
- słucha, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podejmuje  
powierzoną   
mu rolę, 
 
- rozumie  
polecenia, 
- realizuje  
polecenia, 
- wykonuje   
zadania, 
- słucha  
wypowiedzi 
innych, 
- uzgadnia z 
pozostałymi 
członkami 
zespołu 
wspólne 
stanowisko, 
- prezentuje 
efekty własnej 
pracy lub pracy 
zespołu, 
- dokonuje 
samooceny, 

 1.Powitanie, czynności organizacyjne. 
2. Uczniowie siadają w czterech grupach. 
    Skład grup ustalono na poprzednich   
    zajęciach. 
2. Podanie celów lekcji: 
- zaprezentowanie wiadomości oraz   
  umiejętności zdobytych na lekcjach    
  poświęconych przyrodzie i jej elementom. 
3. Podanie tematu lekcji: 
  „Przyroda wokół nas”. 
  Aby cieszyć się z samodzielnego  
  odkrywania   faktów i zjawisk  
  przyrodniczych trzeba  nauczyć się  
  obserwować świat przyrody.  
  Dzisiejsze spotkanie z pewnością pozwoli  
  nam  dowiedzieć się w jakim stopniu  
  jesteście   gotowi do spotkania z naturą i  
  badania tego co nas otacza. 
4. Przypomnienie zasad pracy w grupach 
   ( załącznik 1). Uczniowie dokonują  
  podziału  funkcji w grupach (identyfikatory  
  znajdują się  na stołach): lider, prezenter,  
  sekretarz, informator i łącznik. 
5. Poinformowanie o planie przebiegu lekcji. 
 Wykonywanie w grupach zadań nr 1, 2, 3, 4  
  na podstawie podanych poleceń w   
  instrukcjach  
  do poszczególnych zadań ( załączniki 2, 3,   
4 i  5) oraz samodzielne wypełnianie kart  
pracy   indywidualnej „Wiem i potrafię” w  

  następującej kolejności: 
a) przydzielenie zespołom poszczególnych   
    zadań, instrukcji, tekstów, map i ilustracji, 
b) realizacja zadań przez poszczególne  
   zespoły, 
c) słowna prezentacja pracy, wizualna  
   prezentacja kart pracy, porównanie   
   efektów, ocenienie ich poprawności przez  
   nauczyciela, 
d) indywidualna praca uczniów –   
  samodzielne   rozwiązywanie zadań z karty  
  „Wiem i  potrafię”, 
e) wypełnienie po każdym zadaniu karty  
   samooceny przez uczniów (załącznik 9), 
f) zebranie przez informatora wyników  
   samooceny uczniów i naniesienie ich na   
   kartę  diagnostyczną. 

  Zadanie nr 1 dla zespołu 
 
Dobra rada do zadania 1: 
Uważnie przeczytajcie 
tekst, odpowiedzi 
znajdują się w tekście. 
 

6. Wykonanie zadania 1: 
- przydzielenie zespołom zadań, instrukcji  
    i tekstu  „Przyroda i jej elementy”, 
- wspólna praca podczas wykonywania  
   zadania, 
- słowna i wizualna prezentacja wykonanych  
    zadań. 



 - czyta ze 
zrozumieniem, 
 
 
- wyszukuje 
potrzebne 
informacje, 
- klasyfikuje 
elementy 
przyrody, 

1. Przed przystąpieniem   
  do pracy odczytajcie    
  wszystkie punkty  
  instrukcji. 
2. Przeczytajcie uważnie  
  załączony tekst  
  opisujący  przyrodę i jej  
  elementy.  
3. Na karcie pracy  
  wypiszcie składniki  
  przyrody ożywionej,  
  nieożywionej oraz  
  elementy nie będące  
  składnikami przyrody,  
  które zostały  
  wymienione  
  w tekście. 
4. Na załączonym  
  rysunku   
  podpiszcie  
  i pokolorujcie: 
  -na zielono- składniki  
  przyrody ożywionej, 
  -na żółto- składniki     
  przyrody nieożywionej, 
  -na czerwono- elementy  
  nie będące składnikami  
  przyrody. 
  Uwaga! Wszystkie   
  elementy muszą zostać  
  pokolorowane. 
  Życzę powodzenia !  

 

    Zadanie indywidualne  
  nr 1 na karcie „Wiem i   
  potrafię”. 
  Wykorzystaj informacje   
  z  przeczytanego tekstu    
  i  zaszereguj elementy    
  przyrody ożywionej          
  i nieożywionej. 

- praca indywidualna, 
- dokonanie samooceny, 
- naniesienie wyników na kartę 
diagnostyczną. 

Czytanie instrukcji. 
 
Czytanie ilustracji. 
 
Tworzenie 
wypowiedzi. 

- czyta ze 
zrozumieniem, 
- interpretuje 
prawidłowo 
ilustrację, 
- wyszukuje 
przyrządy 
niezbędne na 
wyprawach w 
nieznane 
okolice, 
- redaguje 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ze 
świadomością 
celu, 
- wybiera 
przyrządy 
służące do 
obserwacji, 

Zadanie nr 2 dla zespołu 
 
Dobra rada do zadania 2: 
Uważnie przyjrzyj się 
załączonej ilustracji, a 
odpowiedź odnajdziesz 
bardzo szybko. 
 
1. Przed przystąpieniem  
  do pracy odczytajcie   
  wszystkie punkty   
  ilustracji. 
2. Przyjrzyjcie się   
  załączonej ilustracji  
  przedstawiającej   
  przyrządy i pomoce  
  przyrodnika. 
3. Rozpoznajcie i   
  wypiszcie na karcie   
  pracy  przyrządy, które   

7. Wykonanie zadania nr 2: 
- przydzielenie zespołom zadań, instrukcji, 
ilustracji „Przyrządy i pomoce przyrodnika”, 
- wspólna praca podczas wykonywania 
zadań, 
- prezentacja wykonywanych zadań, 



  posłużą  Wam do  
  prowadzenia  obserwacji  
  w terenie. 
4. Korzystając z ilustracji   
  przygotujcie ciekawą  
  odpowiedź. Co i   
  dlaczego  zabrałbyś   
  (zabrałabyś) ze  
  sobą na wyprawę w  
  nieznane okolice. 
  Pokaż co potrafisz ! 

    Zadanie indywidualne  
  nr 2 na karcie „Wiem i  
  potrafię” 
  Wykorzystaj informacje,  
  które wynikają z   
  ilustracji  i wybierz   
  przyrządy     
  i pomoce przyrodnika. 

- praca indywidualna, 
 
 
 
 
- dokonanie samooceny, 
- naniesienie wyników na kartę 
diagnostyczną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czytanie instrukcji. 
 
 
Czytanie mapki. 
 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- czyta ze 
zrozumieniem, 
- prawidłowo 
interpretuje 
zamieszczone 
na mapce 
symbole, 
- tworzy 
kilkuzdaniowy 
komunikat, 
- właściwie 
odczytuje 
temperaturę, 

Zadanie nr 3 dla 
zespołu. 
 
Dobra rada do zadania 3: 
Przyjrzyj się uważnie 
mapce oraz zamieszczonej 
obok legendzie a 
prognozę pogody 
odczytasz bardzo szybko. 
 
1. Przed przystąpieniem  
  do pracy odczytajcie   
  wszystkie punkty     
  ilustracji. 
2. Przyjrzyjcie się  
  uważnie  załączonej  
  mapce, a  następnie  
  ustalcie i  napiszcie  
  prognozę  pogody jaka   
  będzie panowała w p    
  północno-wschodniej  
  części kraju.  
  Nie zapomnijcie podać  
  kierunku z jakiego wieje  
  wiatr. 
3. Przyjrzyjcie się  
  uważnie termometrom, a  
  następnie  odczytajcie      
   i napiszcie   jaką  
   temperaturę  wskazują  
   termometry A, B i C. 
  Życzę owocnej pracy ! 
 

8. Wykonanie zadania nr 3: 
- przydzielenie zespołom zadania nr 3, 
instrukcji, mapki z prognozą pogody i 
ilustracji termometrów, 
- wspólna praca podczas wykonywania 
zadań, 
- prezentacja wykonywanych zadań, 

    Zadanie indywidualne  
  nr 3 na karcie „Wiem i  
  potrafię” 
  Na podstawie podanego   
  komunikatu nanieś na  
  mapkę informacje o   
  stanie pogody, a na  
  termometrach zaznacz  

- praca indywidualna, 
 
 
 
 
 
 
 



  odpowiedni poziom   
  cieczy. 

- dokonanie samooceny, 
- naniesienie wyników na kartę 
diagnostyczną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Czytanie instrukcji. 
 
Posługiwanie się 
poznanymi 
terminami do 
opisywania zjawisk. 
 
 
 
Rozpoznawanie 
charakterystycznych 
własności przemian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- czyta ze 
zrozumieniem, 
- wpisuje hasła 
w oznaczone 
miejsca 
krzyżówki, 
- prawidłowo 
układa 
rozsypankę, 
 

Zadanie nr 4 dla 
zespołu. 
 
Dobra rada do zadania 4: 
Wpisujcie wyrazy do 
kolejno oznaczonych 
kratek a otrzymacie 
prawidłowe hasło. 
 
1  Przed przystąpieniem  
  do  pracy odczytajcie  
  wszystkie punkty  
  instrukcji. 
2. Wpiszcie do krzyżówki  
  hasła związane z  
  krążeniem wody w  
  przyrodzie. 
3. Odczytajcie hasło w   
  kratkach zaznaczonych  
  grubą kreską. 
4. Ułóżcie znajdujące się   
  w kopertach napisy we  
  właściwej kolejności, a  
  następnie odczytajcie  
  kolejne litery. Jeżeli  
  otrzymaliście wyraz  
  związany z tematem  
  dnia, oznacza to, że  
  zadanie rozwiązaliście  
  prawidłowo. 

9. Wykonanie zadania nr 4: 
- przydzielenie zespołom zadań, instrukcji, 
kart pracy, rozsypanek, 
- wspólna praca podczas wykonywania 
zadania, 
- prezentacja wykonanych zadań, 

 - opisuje 
schemat, 

  Zadanie indywidualne    
  nr 4 na karcie „Wiem       
  i potrafię” 
  Na poniższym  
  schemacie wpisz w  
  miejsca oznaczone  
  literami odpowiednie   
  pojęcia. 

- praca indywidualna, 
 
 
 
 
- dokonanie samooceny, 
- naniesienie wyników na kartę 
diagnostyczną. 

Komunikowanie 
się. 

- wyciąga 
wnioski na 
podstawie 
karty 
diagnostycznej, 
- potrafi ocenić 
się, co wie, a 
co musi jeszcze 
poćwiczyć. 

 10. Po ostatnim zadaniu grupa dokonuje  
      samooceny umiejętności zgodnej,   
      owocnej  pracy w zespole (Karta   
      samooceny grupy – załącznik 8). 
11. Analiza wyników z plansz  
      diagnostycznych. 
12. Wyciągnięci8e wniosków. 
13. Podsumowanie. 
14. Pożegnanie. 

 
 
(załącznik 1) 
Zasady współpracy w grupie. 
Najefektywniej  pracuje  się  w  zespole  4–5  osobowym. 
Wybierzcie  spośród  siebie  lidera, sekretarza, prezentera, informatora  i  łącznika. 
Lider  – kieruje  pracą  grupy, organizuje  ją, lecz  nie  dominuje, nie  narzuca  swych  
poglądów.  Stara  się, by  wszyscy   pracowali, by  każdy  miał  udział  w  rozwiązywaniu  



zadania.  Pilnuje  by  grupa  pracowała  nad  zadaniem  nie  tracąc  czasu  na  kwestie  
uboczne. 
Sekretarz – pilnuje, by  nie  umknęły  uwadze  ciekawe  pomysły  zgłaszane  w  trakcie  
pracy  nad  rozwiązaniem  problemu, zapisuje  wypracowane  przez  zespół  treści. 
Prezenter – uzgadnia  z  grupą  stanowisko – rezultat  pracy, przedstawia  efekt  pracy  na  
forum. 
Informator  – nanosi  na  planszę  diagnostyczną ( kartę  samooceny )  szczere  opinie  
koleżanek  i  kolegów  ( prezentacja  planszy ). 
Łącznik – zaopatruje  zespół  w  potrzebne  materiały  ( instrukcje, karty  pracy, kredki ). 
 
(załącznik 2) 
Instrukcja dla zespołu do zadania nr 1. 
1. Przed  przystąpieniem  do  pracy  odczytajcie  wszystkie 
punkty  instrukcji. 
2. Przeczytajcie  uważnie  załączony  tekst  opisujący 
przyrodę  i  jej  elementy. 
3. Na  karcie  pracy  wypiszcie  składniki  przyrody 
ożywionej, nieożywionej  oraz  elementy  nie  będące 
składnikami  przyrody, które  zostały  wymienione  w  tekście. 
4. Na  załączonym  rysunku  podpiszcie  i  pokolorujcie : 
- na  zielono - składniki  przyrody  ożywionej, 
- na  żółto - składniki  przyrody  nieożywionej, 
- na  czerwono - elementy  nie  będące  składnikami  przyrody. 
UWAGA! Wszystkie  elementy  muszą  zostać  pokolorowane. 
Życzę  powodzenia ! 
 
(załącznik 3) 
Instrukcja dla zespołu do zadania nr 2. 
1.  Przed  przystąpieniem  do  pracy  odczytajcie  wszystkie 
punkty  instrukcji. 
2.  Przyjrzyjcie  się  załączonej  ilustracji  przedstawiającej 
przyrządy  i  pomoce  przyrodnika. 
3.  Rozpoznajcie  i  wypiszcie  na  Karcie  Pracy  te  przyrządy, 
które  posłużą  Wam  do  prowadzenia  obserwacji  w  terenie. 
4. Korzystając  z  ilustracji  przygotujcie  ciekawą  odpowiedź : 
Co  i  dlaczego  zabrałbyś  ze  sobą  na  wyprawę 
w  nieznane  okolice ? 
Pokażcie  co  potraficie ! 
 
(załącznik 4) 
Instrukcja dla zespołu do zadania nr 3. 
1.  Przed  przystąpieniem  do  pracy  odczytajcie  wszystkie 
punkty  instrukcji. 
2.  Przyjrzyjcie  się  uważnie  załączonej  mapce,  ustalcie 
i  napiszcie  prognozę  pogody  jaka  będzie  panowała 
w  północno-wschodniej  części  kraju. 
Nie  zapomnijcie  podać  kierunku z  jakiego  wieje  wiatr. 
3. Przyjrzyjcie  się  uważnie  termometrom, a  następnie 
odczytajcie  i  napiszcie  jaką  wskazują  temperaturę 
termometry  a), b)  i  c).                Życzę  owocnej  pracy ! 



(załącznik 5) 
Instrukcja dla zespołu do zadania nr 4. 
1.  Przed  przystąpieniem  do  pracy  odczytajcie  wszystkie 
punkty  instrukcji. 
2.  Wpiszcie  do  krzyżówki  hasła  związane  z  krążeniem 
wody  w  przyrodzie. 
3.  Odczytajcie  hasło  w  kratkach  zaznaczonych 
grubą  kreską. 
4. Ułóżcie  znajdujące  się  w  kopertach  napisy  we  właściwej 
kolejności, a  następnie  odczytajcie  kolejne  litery. 
Jeżeli  otrzymaliście wyraz  związany  z  tematem  zadania 
oznacza  to, że  zadanie  rozwiązaliście  prawidłowo. 
Życzę  sukcesu ! 
 
(załącznik 6) 
Przyroda  i  jej  elementy. 
 

Spójrz  dookoła  siebie.   Zobacz  jaka  piękna  łąka  nieopodal  lasu.   Widzisz  
rosnące  na  niej  trawy, kwiaty, drzewa  i  krzewy.   W  oddali  dostojnie  kroczy  bocian  
szukający  żab.    Przelatują  trzmiele i  pszczoły  w  poszukiwaniu  nektaru.   Bawią  się  
dzieci.   Wszystkie  tam  obecne  rośliny, zwierzęta  i  ludzie  to  składniki  przyrody  
ożywionej.   Mogą  one  oddychać, odżywiać  się, rozmnażać, wydalać  oraz  poruszać  się.   
Składnikami  przyrody  są  także  elementy, które  tych  właściwości  nie  posiadają.   
Nazywamy  je  składnikami  przyrody  nieożywionej.   To  woda  płynąca  w  strumyku, 
kamień  leżący  w  trawie, powietrze, którym  oddychamy.  W  jej skład  wchodzi  także  
słońce, które  nas  ogrzewa.   
Nad  strumykiem  znajduje  się  mostek, a  w  stronę  lasu  biegnie  droga, w  oddali  stoi  
dom.  Nie  są  to  składniki  przyrody, gdyż  nie  stworzyła  ich  natura, lecz  są  wytworem  
człowieka. 
 
(załącznik 7) 
Przykładowa karta pracy 
 
Karta  pracy  dla  zespołu  do  zadania nr 1 
„Z  czego  składa  się  przyroda ?”  
 
Składniki  przyrody  ożywionej : 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
Składniki  przyrody  nieożywionej : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
Elementy  otoczenia  nie  będące  składnikami  przyrody : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 



(załącznik 8) 
Karta  samooceny  grupy 
 

Jak  oceniamy ?  
Co  oceniamy ? Bardzo  dobrze Dobrze Musimy  doskonalić  

umiejętności 

 
Potrafimy  zgodnie  pracować  w  
grupie 
 

   

 
Wspólnie  ustalamy  sposób  
rozwiązania  zadania 
 

   

 
Potrafimy  ciekawie  prezentować  
wykonane zadanie 
 

   

 
 
(załącznik 9) 
Karta  samooceny  ucznia 
 
 
L.p. 

 
Wiem  i  umiem Tak Muszę  poćwiczyć 

1 Umiem  czytać  ze  zrozumieniem   i  wymienić  
składniki  przyrody  ożywionej  i  nieożywionej. 
 

  

2 Potrafię  wybrać  przyrządy  służące  do  obserwacji  
oraz  te  które  są  niezbędne  podczas  wypraw  
przyrodniczych. 

  

3 Umiem  posługiwać  się  termometrem  i  odczytać  
mapkę  prognozy  pogody. 
 

  

4 Znam  obieg  wody  w  przyrodzie. 
 
 

  

 
 
(załącznik 10) 
Wiem  i  potrafię. 
Imię  i  nazwisko ..................................... 
 
1. Zadanie  indywidualne  nr  1 – Wiem  co  mnie  otacza. 
 
Połącz  zielonymi  liniami  te  składniki, które  tworzą  przyrodę  ożywioną, a  żółtymi  te  
które  tworzą  przyrodę  nieożywioną. 
 
 



     woda 
 

     rośliny 
 
     powietrze 
 

     bakterie 
 

     zwierzęta 
 

     skorupa  ziemska 
 

     grzyby 
 

Słońce 
 

2. Zadanie  indywidualne  nr  2 – Niezbędnik  przyrodnika. 
 
 Podkreśl  te  z  wymienionych  przyrządów, które  są  potrzebne  na    
 wycieczce  terenowej : 
      
     mikroskop kompas barometr lupa     lornetka     wiatromierz  
 

     aparat fotograficzny        plan          mapa      przewodnik            łódź 
 
 
Jakiego  z  przyrządów  przyrodnika  użyłbyś  do  obserwowania ? 
      
      temperatury  powietrza  .................................. 
      brzegu  liścia  ........................................ 
      ptaka  siedzącego  na  gałęzi  ..................................    
      budowy  drobnych  owadów  ................................... 
      życia  w  kropli  wody  ................................... 
      budowy  skórki  cebuli  ................................... 
 
Autor: Agnieszka Błaszczyk 
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