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SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH Z DOMINACJĄ EDUKACJI 
ŚRODOWISKOWEJ I POLONISTYCZNEJ DLA KLASY II 
 
Temat bloku: Przyroda wokół nas Temat dnia: Jesienne liście 
 Rodzaj aktywności: 
- polonistyczna 
- środowiskowa 
- matematyczna 
- artystyczna 
- ruchowa 
- relaksacyjna 
Cele operacyjne 
Po zajęciach uczeń potrafi: 
- wypowiadać się na dany temat, 
- wyjaśnić cechy związane z samożywnością roślin, 
- wymienić cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków drzew: kształty liści, owoce i 
nasiona i ich wpływ na rozwój drzew, 
- podać zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, 
- podać skutki niszczących działań człowieka dla drzewostanu, 
- dodawać i odejmować w zakresie 20, 
- układać zdania z rozsypanek wyrazowych, 
-podać kolejne etapy rozwoju rośliny.  
Metody pracy: 
 problemowa, praktyczna, eksponująca. 
Środki dydaktyczne: 
 rozsypanka literowa, sylabowa i zdaniowa, krzyżówka, listy, zestawy zadań, naturalne okazy 
liści i owoców, karty pracy z poszczególnymi gatunkami drzew i ciekawostkami, wycięte z 
kartonu drzewa, plansza dotycząca kiełkowania nasion, doniczki z ziemią, kaseta 
magnetofonowa. 
 
 Przebieg zajęcia 
1. Czynności organizacyjno-porządkowe (powitanie, przygotowanie miejsc pracy). 
2. Ćwiczenia relaksacyjne. 
Nauczyciel włącza kasetę z utworem „Jesień" A. Vivaldiego z „Czterech pór roku". 
Uczniowie słuchając z zamkniętymi oczami, wy obrażaj ą sobie krajobraz jesienny. Po 
wysłuchaniu utworu nauczyciel rozmawia z uczniami na temat ich wyobrażeń i odczuć. 
3. Wprowadzenie do tematu. 
Nauczyciel rozdaje karty z zadaniami każdemu dziecku. Jest 5 rodzajów od najmniejszej 
liczby do największej, każdej liczbie przyporządkowują literę i odgadują wyraz (aneks 1). 
Po wykonaniu zadania następuje podział na 5 grup. 
I grupa - ułożyła wyraz „Lubimy" 
II grupa - ułożyła wyraz „zbierać" 
III grupa - ułożyła wyraz „kolorowe" 
IV grupa - ułożyła wyraz „liście" 
V grupa - ułożyła wyraz „drzew". Układamy wspólnie z wyrazów zdanie na tablicy 
(zapisujemy temat na tablicy i w zeszycie). 
 



Temat: Lubimy zbierać kolorowe liście z drzew. 
4. Zagadki  z Ekoludkiem. Rozwiązuje każde dziecko samodzielnie (aneks 2) 
5. Pogadanka nauczyciela z dziećmi na temat wyglądu parku jesienią. Jak wygląda przyroda 
jesienią? Dlaczego opadają liście z drzew? Jak powinien zachować się prawdziwy ekolog w 
kontakcie z przyrodą? 
6. Zabawa twórcza „Co nam Jesień w koszu dała?" (w grupach) 
(w koszach są liście z różnych gatunków drzew i ich owoce). 
Dzieci oglądają kosze nakryte kocykami, na których leżą listy. Czytają listy, które napisała do 
nich pani Jesień. Omówienie budowy listu. Następnie wkładają ręce do kosza i nie patrząc 
odgadują co w nich się znajduje, (aneks 3) 
7. A. Rozmowa na temat skarbów jesieni (liście i owoce). Jakie liście mają kształty ? Jakie 
liście mają kolory ? Jakiego barwnika im brakuje ?  
B. Nauczyciel rozdaje karty z poszczególnymi gatunkami drzew. 
 
(kasztanowiec,     dąb,           klon,       liść - jego budowa,       lipa) 

    l          l       l          l             l 
   l grupa             II grupa     III grupa        IV grupa                V grupa 
 
• Na kartach są przedstawione liście charakterystyczne dla danego drzewa oraz ich owoce, a 
także ciekawostki związane z danym gatunkiem. Dzieci czy taj ą informacje odszukują liść 
(cicha praca w grupach). 
• Dzieci z poszczególnych grup przekazują informacje dotyczące drzewa, jego owoców i liści 
oraz ciekawostki pozostałym uczniom. Następnie wszyscy odszukują liść omawianego 
drzewa, naklejają go na karton i podpisują. 
• IV grupa omawia budowę liścia. Uczniowie oglądają przez łupki nerwy, ogonek, blaszkę i 
nazywają tę część liścia oraz omawiają te funkcje. 
8. Rozmowa na temat nasion: wielkość, kształt oraz na temat kiełkowania nasion i warunków 
jakie są potrzebne do tego procesu, (woda, temperatura, światło). 
• Zabawa „Życie nasion", (aneks 4) 
9. Układanie z rozsypanki zdaniowej kolejnych etapów wzrostu rośliny. 
a) Nasienie leży pod śniegiem i odpoczywa. 
b) Wiosną nasienie pobiera dużo wody, pęka i wychodzi kiełek. 
c) Rośliny rosną, pojawiają się listki, zakwitają. 
d) Z kwiatów tworzą się owoce. 
e) Liście i owoce jesienią opadają, a drzewo zapada w sen zimowy. 
10. Posadzenie przez poszczególne grupy nasion poszczególnych gatunków drzew. 
11. Zabawa - drzewo smutne i wesołe. Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom sylwety 
drzew - smutnych i wesołych. Dzieci dopisują na drzewach informacje - dlaczego drzewo jest 
smutne lub wesołe. 
12. Rozmowa podsumowująca. 
13. Dziecko otrzymuje puzzle. Układa z nich liść, na którym jest napisane pytanie. (Co 
podobało Ci się na zajęciu?) 
•   Uczniowie samodzielnie odpowiadają na to pytanie. 
ANEKS l 
19 - 2 = O 
16 + 3 = E 
15 + 3 = W 
20 - 10 =O 
7 + 7 = R 
5 + 3 = L 
16 - 10 = O 



11 - 6 = K 
 
LITERY 
         
         

LICZBY 
ANEKS 2 
1. W twardej skarbonce smaczny skarb mieszka. Jak j ą rozbijesz znajdziesz ........ 
2. Gust ma dziwny, jak na taką maleńką ptaszynę, kiedy inni dziobią ziarno - ona je słoninę. 
3. Widać zmartwienie wielkie miała, skoro jej kora posiwiała. 
4. Co to za pękata pani - sukienki szeleszczą na niej. 
Kto jaz sukienki rozbiera, to łzy potokiem wylewa. 
5. Ma gruby brzuszek i ogonek mały, będzie z niego pewnie, barszczyk doskonały. 
6. Co buduje każdy ptak by chować pisklęta, a tylko kukułka o tym nie pamięta. 
7. Ocieniamy dzieciom głowy, gdy pora gorąca. Zaszumimy pod nogami, gdy nas chłód     
postrąca. 
8. Spadłem nagle z drzewa, leżę na trawniku w brązowej koszulce, w kolczastym płaszczyku. 
ANEKS 3 
Kochane Dzieci ! 
Przesyłam Wam kosz pełen kolorowych niespodzianek. Włóżcie ręce i nie patrząc, 
odgadnijcie, co w nim jest. 

Życzę wesołej zabawy  
Jesień 

ANEKS 4 
Zabawa dydaktyczna „Rok z życia nasion" 
1. Wyjaśnij, że jesienią nasiona przy goto wuj ą się do zimowego odpoczynku. Poproś dzieci, 
by zwinęły się w kłębek i udawały nasiona, które wpadły właśnie do ziemi. Wyjaśnij, że 
każde nasionko posiada zapas pożywienia, który pomoże mu rozpocząć życie na wiosnę. 
Rozdaj dzieciom przekąski (np. herbatniki) w torebkach. Zwróć uwagę, że w celu przetrwania 
i wzrostu do zdrowej rośliny, nasiona nie mogą zjeść całego zapasu żywności. 
2. Opisz nadejście zimy i śniegu, nakryj każde dziecko „pierzynką ze śniegu" (kocem lub 
kawałkiem materiału). Zaśpiewaj lub odtwórz spokojną kołysankę. W tym czasie uczniowie 
udają, że śpią w czasie zimy. 
3. Przychodzi wiosna. Wyjaśnij, że ziemia stopniowo nagrzewa się, a nasiona przebudzają się 
ze snu zimowego. Dzieci zaczynają, się wiercić, przeciągać się, ziewać. Nagle ciepły 
wiosenny deszczyk powoduje „wystrzelenie" kiełków i pobieranie wody przez nasionko. 
Teraz nasionko „rozwija się" i zjada przechowywaną przez zimę żywność. 
4. Wyjaśnij, że po zjedzeniu zapasu żywności mają energię do kiełkowania i wzrostu. Na 
hasło „rośniemy" uczniowie zrzucają, swoje „kocyki" i wyciągają ręce do góry by wychwycić 
promienie słoneczne. 
5. Opisz zmianę jaka zachodzi w roślinach, kiedy formują się kwiaty latem. Dzieci otaczają, 
swą głowę rękoma imitując kwiat. Nauczyciel udając pszczołę odwiedza każdy kwiat by 
zebrać nektar i pyłek. Omawia przy tym zjawisko zapylania. 
6. Lato zbliża się ku końcowi i czuć jesień w powietrzu. Dzieci trzepocząc rękoma imitując, 
że wytworzone nasiona opadają na ziemię, by rozpocząć cykl życia od nowa. 
ANEKS 5 
CZY WIESZ, ŻE............. 
• lśniące, brązowe kasztany, z których robi się ludziki, to nasiona kasztanowca, 
• zielone, kolczaste pancerzyki osłaniające kasztany nazywają się torebkami, 
• w końcu września kasztany same spadają z drzew. Wcale nie trzeba ich niczym strącać! 



• kasztanowcami obsadza się brzegi lasów, by zwierzęta tam mieszkające miały pokarm. 
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