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Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 

Blok tematyczny: Zima w pełni 

Temat dnia: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat samodzielnie przeczytanej lektury 
„Zaczarowana zagroda”. Ustalenie miejsca akcji, głównych postaci lektury. Ilustrowanie 
najzabawniejszego zdarzenia. Słuchanie utworu muzycznego – różne barwy w muzyce. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 typu 35 + 7 , 42 – 8 .  

Cele: 
Uczeń potrafi: 

•   wypowiadać się na temat lektury, 
•   analizować tekst lektury, 
•   posługiwać się pojęciami: klimat , krajobraz, 
•   czytać tekst ze zrozumieniem, 
•   zestawić tekst z ilustracją.  
•   rozwiązywać zadania tekstowe – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  
   typu 35 + 7 , 42 – 8 , 
•   wykonać ilustrację z zastosowaniem znanej techniki malarskiej.  
 
 

Metody: 

•   oglądowa, 
•   słowna, 
•   praktyczna działalność uczniów.  

Formy: 

•   zbiorowa, 
•   indywidualna, 
•   praca z tekstem.  

Środki dydaktyczne: 

•   egzemplarze lektury „Zaczarowana zagroda” ,  
•   książki napisane przez A. i Cz. Centkiewiczów, portrety pisarzy, 
•   ilustracje zwierząt żyjących na Antarktydzie, 
•   zdjęcia i ilustracje przedstawiające krajobraz Antarktydy, 
•   globus, 
•   matematyka klasa 2  „Wesoła szkoła ”   karta pracy 41  
 
 
 
 
Przebieg zajęć 

 
1. Wprowadzenie do tematu lekcji. Zapoznanie uczniów z twórczością literacką A. i Cz. Centkiewiczów  

− Krótkie opowiadanie nauczyciela o podróżach i pasjach pisarzy, połączone z pokazem ich 
portretów.  

− Oglądanie wystawki książek tych autorów. Ustalenie, że opisane jest w nich życie w strefie 
podbiegunowej.  

− Pokazanie na globusie biegunów, Antarktydy i otaczającego ją Oceanu Lodowatego. Krótka 
informacja nauczyciela o klimacie, krajobrazie i zwierzętach tej strefy z pokazaniem zdjęć.  

 
2. Kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat samodzielnie przeczytanej lektury „Zaczarowana zagroda”.   
 
3. Ustalenie miejsca akcji.  



− Odszukanie (na s.7 ) zdania dokładnie określającego miejsce akcji lektury i głośne odczytanie: 
Stacja imienia profesora Dobrowolskiego na wschodnich brzegach Antarktydy.  

− Krótka wypowiedź nauczyciela na temat prowadzonych przez tę stację badań w celu ustalenia tras 
wędrówek pingwinów.  

− Czytanie przez uczniów dwóch fragmentów tekstu:  
•  O obrączkowaniu pingwinów. 
•  O oznaczaniu na mapie tras ich wędrówki.  

 
4. Wyodrębnianie głównych postaci książki.  

− Podział wszystkich postaci na ludzi i ptaki.  
− Wyodrębnianie postaci głównych (profesor i pingwin - elegancik).  
− Ustalenie postaci drugoplanowych.  
− Napisanie na tablicy wszystkich postaci i przepisanie do zeszytu.  
 

5. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat głównych postaci.  
− Próby odpowiedzi na pytania:  

Co wiemy o profesorze?  
Co wiemy o pingwinie – eleganciku?  
 

6. Słuchanie utworu muzycznego – różne barwy w muzyce . 
 
7. Zabawa muzyczno – ruchowa „Pingwiny”. Uczniowie chodzą po klasie ze zgiętymi w łokciach rękami, 

machają nimi jak skrzydełkami i wydają głos naśladowczy: ork, ork, ork........... . Na dany przez 
nauczyciela sygnał uczniowie wracają do swoich gniazd – ławek.  

 
8. Kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat najzabawniejszego wydarzenia w „Zaczarowanej zagrodzie”. 

Głośne, jednostkowe czytanie wybranych fragmentów tekstu.  
 
9. Zilustrowanie wydarzenia środkami malarskimi. Zastosowanie znanej techniki malarskiej.  
 
10. Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100  typu 35 + 7 , 42 – 8 . 

Karta pracy nr41.  
 

11. Sprawdź czy masz cechy polarnika?   
Uczniowie szczerze odpowiadają na pytania: TAK lub NIE.  

 
 
Pytanie  TAK NIE 
Czy jesteś wytrwały?    

Czy dbasz o swoje zdrowie?    
Czy potrafisz współpracować z innymi?    
Czy sprawdziłeś na globusie lub mapie, gdzie leży Antarktyda?    
Czy polubiłeś pingwiny?    
Czy znasz informacje o pingwinach?    

 

12. Podsumowanie dnia i samoocena. 

13. Zachęcenie uczniów do korzystania w domu z różnych źródeł informacji (Internetu, książek przyrodniczych, 
albumów itp.) rozszerzających wiedzę o życiu na Antarktydzie.  
 

 


