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Konspekt zajęć plastycznych w kl. IV szkoły podstawowej 
 

Temat: Rój owadów - różne rodzaje kresek. 
 
CZAS 1x45 
1. Cel ogólny: rozwijać ciekawość poznawczą świata przyrody, wykonać rysunek 

wybranego owada. 
2. Cele operacyjne: 
a) wiadomości: 
kategoria A: zapamiętywanie 
- zna różne rodzaje kresek, 
- umie wymienić znane mu owady, 
kategoria B: rozumienie 
- rozróżniać tempo utworu, 
b) umiejętności: 
kategoria C: potrafi stosować wiadomości w sytuacjach typowych 
- wykonać rysunek owada przy pomocy ekspresyjnej kreski rysowanej patykiem, 
kategoria D: stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach 
- zatańczyć do piosenki interpretację ruchową, 
- umie ocenić pracę własną i kolegów, 
 
3. Cele operacyjne są realizowane łącznie z celami emocjonalnymi 
- rozwija szacunek do przyrody  
Treści podstawowe uwzględnione są przy formułowaniu celów operacyjnych. 
4. Umiejętności nabyte na lekcji uczeń może wykorzystać: 
- w rozwoju własnych zainteresowań plastyką, 
- budzić i rozwijać ciekawość poznawczą w obserwowaniu i naśladowaniu owadów. 
5. Udział nauczyciela: pośredni, bezpośredni 
6. Metody: pogadanki, projekcji muzycznej, działalności artystycznej,  
7. Postawa ucznia: akceptacji 
8. Organizacja zajęć: indywidualna i grupowa 
9. Środki wspomagające: kaseta „Muzyka dla kasy IV” „Lot trzmiela” instrumentalna 

wersja utworu. Reprodukcje, ilustracje przedstawiające owady, gra rozwijająca 
koncentrację „Pszczoła”. 

10. Technika i materiał dla ucznia: tusz, patyk zastrugany, patyk płasko ścięty, kartka A4 
11. Korelacja plastyki z muzyką. 
Przebieg zajęć: 
CZĘŚĆ WSTĘPNA 
1. Uczestnicy siadają w kręgu na podłodze.  
2. Pogadanka na temat owadów. Jakie znacie owady?, Spróbuj go naśladować? Uczniowie 

wymieniają znane im owady, naśladują ich dźwięk. 
3. Zabawa muzyczna: „Pszczoła” (str. 32 Ger Stroms „100 nowych gier muzycznych” 

Wydawnictwo Klanza) 
Czas trwania 10 minut. Cała grupa naśladuje bzyczenie pszczoły. Jedno dziecko na środku 
naśladuje lot pszczoły: najpierw unosi  ręce do góry, potem do dołu, zakreśla koło i siada na 
kwiatku. Uczniowie naśladują ruchy jednocześnie bzycząc (wysokie dźwięki i niskie w 



zależności od układu rąk), jeśli pszczoła siada to grupa milknie. Gra toczy się do momentu 
gdy ktoś z bawiących się uderzy rękami w stół – przestraszona pszczoła odleciała. Wszyscy 
zachowują się w tego cicho. Osoba to może rozpocząć od nowa zabawę.  
 
4. Wysłuchanie utworu instrumentalnego „Lot trzmiela”, a następnie wersji wokalnej ze 

słowami. Odczytanie tekstu piosenki z podręcznika str. 26. 
5. Kompozycja ruchowa do ‘Lotu trzmiela”,  
Uczniowie chodzą po kole w rytm utworu, naśladując gestem, ruchem, słowem owady osę, 
motyla, ważkę. Na akcent muzyczny osoba „trzmiel” z zawiązanymi chustą oczami kąsa 
owady. Osoba złapana siada w ławce.  
6. Czynności organizacyjno – porządkowe. Przygotowanie stanowisk pracy. 
7. Podanie tematu zadania. - wykonać rysunek wybranego owada wykorzystując różnego 

rodzaju linie.  
 
CZĘŚĆ GŁÓWNA 
Uczniowie oglądają zamieszczone na gazetce różne owady, rysują wybranego owada.  W 
trakcie wykonywania zadania nauczyciel przypomina o kompozycji pracy. Uczniowie 
słuchają utworów w wersji instrumentalnej, który jest inspiracją do ekspresji linii. Ukończone 
prace zawieszane są na przygotowanym sznurku.  
 
CZĘŚĆ KOŃCOWA 
Uczniowie prezentują swoje prace. Wspólnie z nauczycielem dokonują analizy i oceny 
wytworów plastycznych. Wybierają najciekawszą pracę, z użyciem linii dynamicznych. 
Podsumowanie zajęć. Uczniowie porządkują stanowiska pracy. Podanie pracy domowej. 
Zakończenie zajęć.  
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