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Scenariusz zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technik Freineta 

Dzień aktywności – klasa I 

 

Temat bloku: W przyjaźni z przyrodą 

Temat dnia: Mieszkańcy łąki 

 

Cele ogólne: 

• kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi 

• rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

• kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy 

• przybliżenie uczniom roślin i zwierząt występujących na łąkach 

• rozwijanie ekspresji plastycznej i ruchowej 

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

• kształtowanie pojęć: owady, ptaki, ssaki 

• kształtowanie umiejętności pracy z fiszką prowadzącą 

• kształtowanie postawy uważnego obserwatora 

• doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 30 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• czyta uważnie treść poleceń 

• rozwiązuje krzyżówkę i odczytuje hasło 

• udziela ustnej odpowiedzi na pytania dotyczące zwyczajów wybranego zwierzęcia 

• wyszukuje w książkach potrzebne informacje 

• czyta tekst ze zrozumieniem 

• zna zwyczaje kretów, mrówek, motyli i biedronek 

• uzupełnia luki w tekście brakującymi wyrazami 

• rysuje sylwetki zwierząt 

• używa pojęć: owady, ptaki, ssaki 

• prezentuje zebrane informacje reszcie klasy 

• mnoży i dzieli w zakresie 30 

• rozumie związek mnożenia z dzieleniem 

• maluje łąkę, wykonuje motyle z kolorowego papieru 

• zna i umie zapisać półnutę 

 

 



Metody: 

• słowne 

• oglądowe 

• działań praktycznych 

Formy pracy: 

• zbiorowa 

• indywidualna jednolita 

• grupowa zróżnicowana 

Środki dydaktyczne: karty pracy i podręcznik „Wesoła Szkoła”, książki o zwierzętach, fiszki prowadzące, 

kartoniki z wyrazami, instrumenty perkusyjne 

 
Zapis w dzienniku: Wypowiedzi na temat łąki i jej mieszkańców na podstawie ilustracji i własnych doświad-

czeń. Poszukiwanie wiadomości dotyczących wybranych zwierząt  (kret, mrówki, biedronka, motyle) ukierun-

kowane fiszkami prowadzącymi. Kształtowanie pojęć: owady, ptaki, ssaki. Malowanie łąki i ozdobienie jej mo-

tylami wykonanymi z papieru. Wprowadzenie pojęcia półnuta. Koncert na łące – naśladowanie odgłosów zwie-

rząt. Dzielenie i mnożenie jako działania odwrotne.   

 

Przebieg zajęć: 

1. Samorzutne wypowiedzi o łące na podstawie własnych doświadczeń oraz ilustracji w podręczniku. 

P.s.24,25  

2. Przypomnienie zasad pracy w grupie. 

3. Praca w grupach ukierunkowana fiszkami prowadzącymi. 

4. Prezentacja zdobytych informacji całej klasie. 

5. Tworzenie żywego obrazu łąki – zabawa dramowa.  

6. Czytanie zdań i podpisywanie ich pod odpowiednimi ilustracjami. K.33, ćw. 2 

7. Słuchanie wiersza „Motyle znad łąki”. Analizowanie wiersza.  

8. Malowanie łąki i przyklejanie zrobionych z papieru motyli. 

9. Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne.  

• Rachunek pamięciowy.  

• Rozwiązywanie zadań z treścią na mnożenie i dzielenie, zaznaczanie rozwiązania na rysunku, zapisy-

wanie formuły matematycznej, przedstawianie rozwiązania na grafie strzałkowym. K.27, ćw.1-4, 6-7 

• Rozwiązywanie zadań tekstowych. K.34, ćw.1-3, 5-7 

• Obliczanie działań. K.34, ćw.4,8 

10. Koncert na łące: 

• Nazwanie instrumentów, na których grały zwierzęta. P.s.28, ćw.1 

• Naśladowanie odgłosów zwierząt. P.s.28, cw.2 

• Koncertowanie na instrumentach. 

• Wprowadzenie pojęcia półnuta. Pisanie półnuty. P.s.29, K.36, ćw. 3-6 

11. Zadanie domowe: K.33, ćw.1, K.36, ćw.1 

 



Grupa I 

 
Przeczytajcie uważnie każde polecenie i wykonajcie jedno po dru-

gim – zachowajcie kolejność. Pracujcie zgodnie. Postarajcie się nie 

przeszkadzać innym grupom.  

Powodzenia ! 

 
 
 
1. Rozwiążcie krzyżówkę i odczytajcie hasło. 

 

 

        

         

      

       

 

          

       

 

 

1. Nosi swój domek na grzbiecie.  

2. Mieszkanie mrówek. 

3. Wisła.  

4. Boją się go wszystkie żaby. 

5. Ptak, który leczy drzewa. 

6. Wypływa z niego gorąca lawa. 

 

 

2. Odszukajcie w książkach i przeczytajcie wszelkie informacje o kretach.  

 

 

 



3. Odpowiedzcie na następujące pytania: 

• Gdzie można spotkać krety? 

• Jak wygląda mieszkanie krecika? 

• Czy krety są ślepe? 

• Czym żywią się krety? 

• Jak wyglądają kreciki zaraz po urodzeniu? 

• Jak długo mama opiekuje się młodymi? 

• Ile małych jednorazowo rodzi kret? 

• Czy krety są ssakami? 

• W jaki sposób krety kopią w ziemi korytarze? 

• Jakie ślady zostawia kret na powierzchni ziemi? 

 

4. Uzupełnijcie tekst napisany na kolorowym kartonie wyrazami znajdującymi się w 

kopercie. Na górze tej kartki napiszcie wielkimi literami KRET. 

 

5. Narysujcie na kartkach kreta, a następnie wybierzcie jeden rysunek i przyklejcie 

go w wyznaczonym miejscu na kolorowym kartonie. 

 

6. Przygotujcie się do zaprezentowania zebranych wiadomości całej klasie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa II 

 
Przeczytajcie uważnie każde polecenie i wykonajcie jedno po dru-

gim – zachowajcie kolejność. Pracujcie zgodnie. Postarajcie się nie 

przeszkadzać innym grupom.  

Powodzenia ! 

 
 
 
1. Rozwiążcie krzyżówkę i odczytajcie hasło. 

 
  

       

        

 

       

         

       

     

       

   

   

 

1. Boją się go wszystkie żaby. 

2. Nosi domek na grzbiecie. 

3. Wisła.  

4. Ptak, który leczy drzewa.  

5. Mieszka w mrowisku.  

6. Mądry ptak. 

7. Wypływa z niego gorąca lawa. 

8. Ma 12 miesięcy. 

9. Nocny motyl. 



2. Odszukajcie w książkach i przeczytajcie wszelkie informacje o biedronkach.  

 

3. Odpowiedzcie na następujące pytania: 

• Czy liczba kropek określa wiek biedronki? 

• Jakiego koloru mogą być biedronki? 

• Co się dzieje z jajeczkami, które złoży biedronka? 

• Czy biedronki mają duży apetyt? 

• Czym żywią się biedronki? 

• Dlaczego biedronki wydzielają czasem żółtą ciecz? 

• Co robi biedronka, gdy grozi jej niebezpieczeństwo? 

  

4. Uzupełnijcie tekst napisany na kolorowym kartonie wyrazami znajdującymi się w 

kopercie. Na górze tej kartki napiszcie wielkimi literami BIEDRONKA. 

 

5. Narysujcie na kartkach biedronkę, a następnie wybierzcie jeden rysunek i przy-

klejcie go w wyznaczonym miejscu na kolorowym kartonie. 

 

6. Przygotujcie się do zaprezentowania zebranych wiadomości całej klasie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa III 

 
Przeczytajcie uważnie każde polecenie i wykonajcie jedno po dru-

gim – zachowajcie kolejność. Pracujcie zgodnie. Postarajcie się nie 

przeszkadzać innym grupom.  

Powodzenia ! 

 
 
 
1. Rozwiążcie krzyżówkę i odczytajcie hasło. 

 
 

       

          

        

        

       

      

 

1. Nosi swój domek na grzbiecie. 

2. Choć nie jest ptakiem, potrafi latać. Odpoczywa zwisając głową do dołu. 

3. Podobny do zająca. 

4. Zwierzę, które nosi na grzbiecie dwa garby. 

5. Wypływa z niego gorąca lawa. 

6. Rzeka, która przepływa przez Kraków i Warszawę. 

 

 

 



2. Odszukajcie w książkach wiadomości o mrówkach. Otwórzcie podręcznik na stro-

nie 57. Tam również znajdziecie cenne informacje.  

 

3. Odpowiedzcie na następujące pytania: 

• Gdzie można spotkać mrówki? 

• Jak nazywa się mieszkanie mrówek? 

• Jak urządzone jest mrowisko? 

• Jakiego koloru mogą być mrówki? 

• Czy mrówki gryzą? 

• Do czego służą im czułki? 

• Czy mrówki mają skrzydła? 

• Czym mrówki posługują się przy pracy? 

• Jak mrówki dzielą się pracą w mrowisku? 

• Czym żywią się mrówki? 

 

4. Uzupełnijcie tekst napisany na kolorowym kartonie wyrazami znajdującymi się w 

kopercie. Na górze tej kartki napiszcie wielkimi literami MRÓWKI. 

 

5. Narysujcie na kartkach mrówki. A następnie wybierzcie jeden rysunek i przyklejcie 

go w wyznaczonym miejscu na kolorowym kartonie. 

 

6. Przygotujcie się do zaprezentowania zebranych wiadomości całej klasie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupa IV 

 
Przeczytajcie uważnie każde polecenie i wykonajcie jedno po dru-

gim – zachowajcie kolejność. Pracujcie zgodnie. Postarajcie się nie 

przeszkadzać innym grupom.  

Powodzenia ! 

 
 
 
1. Rozwiążcie krzyżówkę i odczytajcie hasło. 

 

 

 

         

          

          

        

          

       

 

 
 

1. Mieszkanie mrówek. 

2. Produkuje miód.  

3. Słoń, małpa, koza to ........ . 

4. Zwierzę z bardzo długa szyją. 

5. Zwierzę, które nosi na grzbiecie dwa garby. 

6. Kontynent na którym leży Polska. 

 

 

 

 



2. Odszukajcie w książkach wiadomości o motylach. Otwórzcie podręcznik na stro-

nie 27. Tam również znajdziecie cenne informacje. 

 

3. Odpowiedzcie na następujące pytania: 

• Jak włochata gąsienica przeobraża się w pięknego motyla? 

• Co robi motyl po przepoczwarczeniu się? 

• Czy motyle mają jakichś wrogów? 

• Czy motyle potrafią się bronić? W jaki sposób to robią? 

• Czym żywią się motyle?  

• W jaki sposób motyle spijają nektar z kwiatów? 

 

4. Uzupełnijcie tekst napisany na kolorowym kartonie wyrazami znajdującymi się w 

kopercie. Na górze tej kartki napiszcie wielkimi literami MOTYLE. 

 

5. Narysujcie na kartkach motyla. A następnie wybierzcie jeden rysunek i przyklejcie 

go w wyznaczonym miejscu na kolorowym kartonie. 

 

6. Przygotujcie się do zaprezentowania zebranych wiadomości całej klasie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teksty do zapisania na dużych kolorowych kartonach. Z każdego tekstu należy usunąć kilka 

wyrazów (pozostawić luki) i zapisać je na osobnych karteczkach. Dzieci mają wstawić wyrazy 

w odpowiednie miejsca, a następnie samodzielnie je zapisać.  

 

KRET 

Krety są mieszkańcami łąk, pól i ogrodów. Większość życia spędzają pod ziemią. W poszu-

kiwaniu jedzenia kopią w ziemi długie korytarze. Nadmiar piasku wypychają na powierzchnię 

ziemi, tworząc kretowiska. Łopatę zastępują krecikom spłaszczone przednie łapki. Małe krety 

rodzą się zupełnie nagie. Ponad miesiąc spędzają w gniazdku, gdzie mama karmi je własnym 

mlekiem. Krety są ślepe, ale mają bardzo czuły węch i słuch.  

Jadłospis: dżdżownice, larwy, czasem inne krety 

 
 

BIEDRONKA 

Biedronki mają zwykle jaskrawe kolory. Mogą być żółte, czerwone, pomarańczowe. Bie-

dronki posiadają dwie pary skrzydeł. Ich ulubionym pokarmem są mszyce. Biedronka składa 

jajeczka, z których wykluwają się larwy. Larwy przekształcają się w poczwarkę, a następnie 

w małą, żółtą biedroneczkę. Gdy biedronce grozi niebezpieczeństwo wydziela żółtą ciecz i 

przewraca się na grzbiet, udając nieżywą. Zimą biedronki zapadają w sen zimowy. 

 

MRÓWKI 

Mrówki to maleńkie, bardzo pracowite owady. W mrowisku mieszka cała mrówcza rodzina: 

królowa, robotnice i żołnierze. Królowa znosi jajka. Robotnice dbają o porządek w mrowisku 

i zdobywają pokarm. Żołnierze strzegą mrowiska przed wrogami. Mrówki mają czułki, które 

pełnią funkcję nosa. Czułki służą do poszukiwania pokarmu, szukania drogi powrotnej do 

gniazda oraz rozpoznawania, czy napotkana mrówka należy do tego samego mrowiska.   

Jadłospis: nieżywe owady, trawa, owoce, słodkości, nektar z kwiatów 

 

 

MOTYLE  

Na świecie jest wiele gatunków motyli. Motyle składają na roślinach jajeczka, z których wy-

kluwają się gąsienice. Później gąsienice zamieniają się w poczwarki, które po pewnym czasie 

przeobrażają się w piękne, kolorowe motyle. Motyle mają swoich wrogów. Należą do nich 



pająki, nietoperze, osy samotnice. Aby się przed nimi ukryć siedzą nieruchomo ze złożonymi 

skrzydełkami, przybierają barwy motyli jadowitych lub udają liście drzew. 

Jadłospis: Larwa – skorupka własnego jajka, liście, owoce 

Poczwarki nic nie jedzą. Dorosłe motyle – nektar kwiatowy, sok owoców 

 

Pytania, które nauczyciel może zadawać dzieciom podczas dokonywania przez nie prezenta-

cji: 

KRET 
• Gdzie można spotkać krety? 

• Jak wygląda mieszkanie krecika? 

• Czy krety są ślepe? 

• Czym żywią się krety? 

• Jak wyglądają kreciki zaraz po urodzeniu? 

• Jak długo mama opiekuje się młodymi? 

• Ile małych jednorazowo rodzi kret? 

• Czy krety są ssakami? 

• W jaki sposób krety kopią w ziemi korytarze? 

• Jakie ślady zostawia kret na powierzchni ziemi? 

BIEDRONKA 

• Czy liczba kropek określa wiek biedronki? 

• Jakiego koloru mogą być biedronki? 

• Co się dzieje z jajeczkami, które złoży biedronka? 

• Czy biedronki mają duży apetyt? 

• Czym żywią się biedronki? 

• Dlaczego biedronki wydzielają czasem żółtą ciecz? 

• Co robi biedronka, gdy grozi jej niebezpieczeństwo? 

MRÓWKI 

• Gdzie można spotkać mrówki? 

• Jak nazywa się mieszkanie mrówek? 

• Jak urządzone jest mrowisko? 

• Jakiego koloru mogą być mrówki? 

• Czy mrówki gryzą? 

• Do czego służą im czułki? 

• Czy mrówki mają skrzydła? 

• Czym mrówki posługują się przy pracy? 

• Jak mrówki dzielą się pracą w mrowisku? 

• Czym żywią się mrówki 

MOTYL 

• Jak włochata gąsienica przeobraża się w pięknego motyla? 

• Co robi motyl po przepoczwarczeniu się? 



• Czy motyle mają jakichś wrogów? 

• Czy motyle potrafią się bronić? W jaki sposób to robią? 

• Czym żywią się motyle?  

• W jaki sposób motyle spijają nektar z kwiatów? 

 

 
 
 


