
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH 
 
 
 
 
 
Klasa - III a 
Prowadząca : MAŁGORZATA GÓRSKA 
                        Nauczyciel nauczania zintegrowanego 
                            Szkoła Podstawowa nr 221, ul. Ogrodowa 42-44     00-876 WARSZAWA 
                             
 
Ośrodek tematyczny : TAJEMNICE POWIETRZA 
 
Temat dnia : GDZIE ,, MIESZKA POWIETRZE ?   ”  
 
 
 
Cele ogólne : - doskonalenie umiejętności wielozdaniowej wypowiedzi na    
                          wskazany temat i na temat ilustracji 

 - kształtowanie umiejętności  samodzielnego redagowania  
    wypowiedzi pisemnych 
 - doskonalenie techniki cichego czytania ze zrozumieniem 
 - wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie  
 - doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań 
 
 

Cele operacyjne : UCZEŃ : 
- dzieli się informacjami  uzyskanymi na temat powietrza 
- objaśnia czym jest powietrze i wiatr 
- podkreśla znaczenie powietrza w życiu człowieka 
- wskazuje przedmioty, miejsca , w których ,, mieszka 

powietrze ” 
- podkreśla potrzebę ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem  
- zdaje sobie sprawę z zagrożeń powodowanych przez silne 

wiatry 
- rozróżnia nazwy wiatrów 
- aktywnie uczestniczy w przeprowadzaniu doświadczeń i 

wyciąga z nich wnioski 
- samodzielnie redaguje i zapisuje notatkę podsumowującą cykl 

zajęć dotyczących powietrza 
- rozwiązuje zadania tekstowe 



 
 

Integracja treści : j. polski, środowisko, muzyka, plastyka, matematyka 
 
Metody : słowne-wypowiedzi pogadanka, oglądowe , obserwacja, praktycznego  
                działania 
 
Formy pracy : indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana, grupowa  
                              zróżnicowana 
 
Środki dydaktyczne : wiersz pt.,, Powietrze ,, (zał.nr 1), karty pracy ( zał. nr 2, 
Fiszka nr 1,2, 3, 4 ), wentylator, kartki papieru, woda, miedniczki, modele 
żaglówki, taśma z nagraniem, piórka, chusty, farby, bloki, słomki, kalendarz 
pogody, słowniki, plansze z instrumentami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PRZEBIEG ZAJ ĘĆ 
 

czynności nauczyciela 
 

czynności uczniów 
 

zakres umiejętności 

 
Czytanie wiersza na podstawie, 
którego uczniowie zgadują, co będzie 
tematem dnia. 
( zob. załącznik nr 1- wiersz 
Powietrze ) 

 
Słuchanie wiersza. 
 
Odgadywanie, co będzie tematem 
dnia. 

 
 

polonistyczna 

 
Rozdanie dzieciom kopert. 
Polecenie otworzenia koperty nr 1  
i wykonania zawartego w niej 
polecenia. 
(zob. Fiszka 1- uzupełnienie tabeli ) 

 
Przeprowadzenie doświadczenia i 
zapisanie wyników w tabeli: 
,, Powietrze jest bezwonne , 
bezbarwne i nie ma smaku „ 

 
 

empiryczna 

 
Polecenie otworzenia koperty nr 2 
( zob. Fiszka nr 2 ) 

 
Wyjęcie z koperty fiszki nr 2 
zawierającej rysunek szkoły, lasu, 
gór, samochodu. 
 
Obejrzenie rysunków. 
Uzupełnianie samodzielne zdania. 
,,Powietrze jest wszędzie: na 
szczytach gór, w szkole,  w   
samochodzie oraz w lesie. 

 
 

przyrodnicza 
 

polonistyczna 

 
Ustawienie domowego wentylatora 
obok karteczek z ważnymi 
wiadomościami o powietrzu. 
 
Włączenie wentylatora, który 
rozdmuchuje kartki po klasie. 
Polecenie złapania ich oraz 
przeczytania wiadomości. 
( Tekst- Ważne wiadomości o 
powietrzu- zob. załącznik nr 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
Łapanie fruwających kartek, 
zajęcie miejsc . 
Ciche czytanie Ważnych 
wiadomości o powietrzu. 
 
Wypowiedzi na temat 
przeczytanego tekstu. 

 
 
 
 

przyrodnicza 
 

polonistyczna 



 
 
 
 
 
 

 
Inspirowanie uczniów do 
poszukiwania dowodów na istnienie 
powietrza. 
 
Przeprowadzenie wraz z uczniami 
doświadczenia, że powietrza nie 
widać, ale można zobaczyć jak 
porusza ono przedmioty. 
 
Podział uczniów na grupy. 

 
Poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie : Skąd wiadomo, że 
powietrze istnieje ? 
Przeprowadzanie doświadczeń: 
I gr. Spoglądanie przez okno na   
        liście drzew, 
II gr. Wykonanie samolotu 
         z papieru i obserwowanie  
         jego lotu, 
III gr. Wykonanie wachlarza 
          z papieru i wprawianie przy  
         jego pomocy w ruch włosów,   
         kartek papieru, etc. 
IV gr. Wlanie wody do dużej miski  
        i ustawienie modelu żaglówki, 
V gr. Wytworzenie przy pomocy 
        wachlarza- wiatru, dzięki  
         któremu model żaglówki 
          popłynie, 
VI gr. Dmuchanie na skrzydła 
        modelu wiatraka i wywoływa- 
        nie  ich ruchu, 
( grupy pracują pod kontrolą 
nauczyciela )    
         
           

 
 
 
 
 
 

empiryczna 
 
 
 

techniczna 

 
Odtworzenie nagrania 
magnetofonowego z fragmentem 
dowolnej muzyki: szczekanie psa,  
Krzyki dzieci, rozmowa, śpiew 
ptaków, płacz dziecka, etc. 
 
Zwrócenie uwagi na to , że powietrze 
spełnia jeszcze jedną ważną funkcję- 
przenosi fale dźwiękowe. 
 
 

   
Odgadywanie kto lub co wydaje 
kolejne dźwięki nagrane na kasecie. 
 
 
 
Uświadomienie sobie, że powietrze 
przenosi fale dźwiękowe, że gdyby 
go nie było nie moglibyśmy słyszeć 
muzyki, szczekania psa, rozmowy 
ani śpiewu ptaków. 

 
 

muzyczna 
 
 
 

empiryczna 



 
Przerwa śródlekcyjna: 

- dmuchanie piórek 
- taniec z chusteczką przy muzyce 

 
Nauka malowania przy użyciu 
powietrza. 
Przygotowanie farb, słomek, kartek 
papieru, naczyń do wody. 
Opracowanie tematyki prac: 
Kwiaty na łące. 
 
 
 

 
Nakładanie na kartkę przy użyciu 
pędzla rozrzedzonej farby, a 
następnie nadawanie barwnym 
plamom kształtów na skutek 
dmuchania przez słomkę. 
 
Zorganizowanie wystawy prac. 

 
 
 

plastyczna 

 
Rozdzielenie pomiędzy dzieci 
różnych przedmiotów ( fletu, 
gwizdka, pompki do roweru, balonu, 
Koła do pływania, piłki plażowej, 
woreczków foliowych, etc. ) ,  
Prośba o napełnienie ich powietrzem. 
 
Uzmysłowienie uczniom przez 
zabawę, gdzie ,, mieszka powietrze,, 
 

 
Nadmuchiwanie wszystkich 
podanych przez nauczyciela 
przedmiotów. 
 
 
 
Wymienianie innych miejsc, w 
których mieszka powietrze- 
wyciąganie wniosków. 

 
 

empiryczna 
 
 

muzyczna 

 
Krótka pogadanka na temat znaczenia 
powietrza i zagrożenia związane z 
jego zanieczyszczeniem przez dym, 
spaliny oraz inne gazy nierozerwalnie 
związane ze współczesną 
przemysłową cywilizacją. 
 
Otworzenie koperty nr 3 
( zob. Fiszka nr 3 ) 
polecenie n-la o samodzielnym 
uzupełnieniu przez uczniów. 
 

 
Uważne słuchanie pogadanki. 
 
 
 
 
 
 
Uzupełnienie tabelki przy 
wykorzystaniu wiadomości 
zdobytych podczas pogadanki. 

 
 
 

przyrodnicza 
 
 
 
 

polonistyczna 



 
Wprowadzenie techniki animacji – 
techniki karteczek. 
 
Polecenie zapisania na kartkach 
pomysłów, w jaki sposób można 
chronić powietrze od zanieczyszczeń, 
a następnie umieszczenia ich na 
tablicy w klasie. 
 

 
 
Zapisywanie pomysłów. 
 
Umieszczanie karteczek na tablicy. 
Odczytywanie pomysłów. 

 
przyrodnicza 

 
polonistyczna 

 

 
Polecenie uzupełnienia kalendarza 
pogody i zaznaczenia składników 
pogody. 
 
Zwrócenie szczególnej uwagi na 
wiatr. 
 
 

 
Podchodzenie wybranych uczniów 
do kalendarza pogody i 
zaznaczanie : opadów, temperatury 
powietrza, zachmurzenia i wiatru. 

 
 

przyrodnicza 

 
Wyjaśnienie pojęcia : WIATR  
 
Informacja  o niebezpieczeństwach  
jakie mogą grozić z powodu silnych 
wiatrów. 
 
 
 
 
Odtworzenie kasety z nagraniem : 
,,odgłosy wiatru i burzy ,, 
 

  
Odczytanie pojęcia : wiatr 
 
Nazywanie wiatrów: rozmowa o 
zagrożeniach stworzonych przez 
silne wiatry i o stratach 
powodowanych przez huragany, 
tornada, trąby powietrzne, a także o 
przyjemności jaką sprawia lekki 
powiew wiatru w upalny  dzień. 
 
Słuchanie nagrania 

 
 

przyrodnicza 

 
Przygotowanie słowników, książek, 
Czasopism o pogodzie i zapoznanie z 
nazwami wiatrów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szukanie i odczytywanie 
przygotowanych przez nauczyciela 
fragmentów książek poświęconych 
wyjaśnieniu następujących pojęć: 

a. bryza lądowa 
b. bryza morska 
c. szkwał 
d. nawałnica 
e. wiatr halny 
f. samum 
g. mistral 
h. cyklon 
 

Oglądanie ilustracji, czytanie o 
zniszczeniach spowodowanych 
przez silne wiatry. 

 
 

przyrodnicza 
 
 
 

polonistyczna 



 
Polecenie otworzenia koperty nr 4. 
( zob. Fiszka nr 4 ) 
sprawdzenie poprawności cichego 
czytania ze zrozumieniem 
i analizowanie danych zawartych w 
tabeli. 
 
 
 
 
 

 
Wykonywanie zadania z fiszki nr 4. 

a. czytanie i analizowanie 
tabeli 

b. samodzielne udzielanie 
pisemnych odpowiedzi 

 
 

przyrodnicza 
 

polonistyczna 
 

 
Przygotowanie uczniów do 
zaśpiewania znanej  już  im  
piosenki ,, Wiatr wiosenny 
gitarzysta ,, 
(kompozycja K. Sadowski,  
słowa T. Kubiak ) 
 
Przypomnienie, że do grania na 
niektórych instrumentach oraz do 
rozchodzenia się dźwięków 
niezbędne jest powietrze. 
 
Zawieszenie planszy z instrumentami 
muzycznymi np. saksofon, trąbka, 
flet.  
Odtworzenie nagrania : instrumenty 
dęte. 

 
 
Śpiewanie piosenki. 
 
 
 
 
 
Nazywanie instrumentów, które 
wydają dźwięki na skutek 
wdmuchiwania powietrza. 
 
 
 
 
 
Wysłuchanie nagrania 

 
 
 
 
 
 
 

muzyczna 

 
Rozdanie treści zadań 
matematycznych związanych z 
tematem zajęć. 
 

 
Uczniowie rozwiązują zadania w 
zeszycie. 

 
matematyczna 

Podsumowanie zajęć. 
Ocena aktywności dzieci. 
 

  

 
 
 
 
 
 

Opracowała: 
Małgorzata Górska 

 
 
 



Załącznik nr 1 
 
Wiersz ,, Powietrze ,, 
 
Przezroczystym szale 
Otulam Ziemię cała, 
Jestem obecnie wszędzie. 
Choć mnie nie możesz pochwycić, 
Choć mnie zobaczyć nie możesz, 
jestem ci bardzo potrzebne. 
Jak się beze mnie obejść? 
Odetchnij głębiej, 
Poczujesz, jak dużą  ma wagę 
Istnienie moje od skrzydeł motyla lżejsze ! 
 

Elżbieta Zachenter - Spławińska 
 
 
 
Załącznik nr 2 
 
Ważne wiadomości o powietrzu 
 
Powietrze to mieszanina azotu, tlenu i innych nieszkodliwych gazów. 
Tlen potrzebny jest wszystkim żywym organizmom do oddychania. 
Ludzie, rośliny i zwierzęta zginęłyby bez powietrza. Nasza kochana Ziemia jest 
wystarczająco duża, żeby utrzymać życiodajną atmosferę, która chroni nas przed szkodliwymi 
wpływami. Atmosfera to powłoka gazowa otaczająca Ziemię, ma około 500 km grubości. 
Dzięki sile grawitacji ziemskiej utrzymywana jest wokół globu. Dzięki niej na ziemi nie jest 
ani gorąco, ani za zimno. 
 
 
Fiszka nr 1 
 
Zbadaj powietrze i zapisz w tabeli, jaki ma smak, kolor i zapach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cechy powietrza 

kolor smak zapach 

   



Fiszka nr 2 
 

Gdzie znajduje się powietrze ? 
 
( dzieci dostają 4 obrazki xero według uznania nauczyciela ) np. : 
 
 
budynek 

 
góry 

 
las 

 
samochód 

 
Polecenie: 
Obejrzyj powyższe rysunki i dokończ poniższe zdanie, podając przykłady : 
 
Powietrze jest wszędzie : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fiszka nr 3 
 
Uzupełnij tabelkę. Wyjaśnij dlaczego powietrze przed setkami lat było czyste. 
 Podaj kilka przyczyn zanieczyszczenia powietrza w dzisiejszych czasach . 
 
 

 
Dlaczego powietrze przed setkami 

lat było czyste ? 
 

Co obecnie zanieczyszcza  
powietrze ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Fiszka nr 4 
 
Przeczytaj dane zawarte w tabelce, przeanalizuj je dokładnie i odpowiedź na postawione 
poniżej pytania. 
 
 

Nazwa wiatru Prędkość Objawy na lądzie 

 
cisza 

 
1km\ h 

Dym unosi się prostopadle do góry, lustro 
wody jest gładkie. 

 
Sztorm, wichura 

 
89-102 km \h 

 
Wyrywa drzewa z korzeniami, zrywa dachy. 

 
Cyklon  

 
200 km\h 

 
Towarzyszą mu ulewy, powoduje straszliwe 

zniszczenia 
 

Powiew, słaby wiatr 
 

1- 19 km\h 
 

Porusza liśćmi i gałązkami drzew 

 
Pytanie 1. Który wiatr dokonuje największego spustoszenia na lądzie ? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Pytanie 2. Który wiatr jest przyjazny człowiekowi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Pytanie 3.  
a)Jak nazywa się wiatr, który wyrywa drzewa z korzeniami ? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Jego prędkość wynosi :   ( podkreśl właściwą odpowiedź ) 

• 92 km \h 
• 17 km\h 
• 180 km \h 

 
 
 


