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Scenariusz zaj�� zintegrowanych w klasie II 
 
 
Temat bloku:  

Nadeszła wiosna. 

 

Temat dnia:  

W marcu jak w garncu! 

 

Czas:  

135 minut. 

 

Cele ogólne: 

• kształtowanie umiej�tno�ci czytania ze zrozumieniem, 

• rozwijanie wra�liwo�ci na pi�kno otaczaj�cej przyrody. 

 

Cele szczegółowe: 

A. Zapami�tywanie wiadomo�ci 

Ucze� zna, wie: 

- jakie zmiany zachodz� w przyrodzie wiosn�, 

- co to s� składniki pogody, 

- jakie s� zwiastuny wiosny, 

- co to s� nazwy czynno�ci, 

- słowa i melodi� piosenki „Wiosna tu�, tu�!”. 

 

B. Rozumienie wiadomo�ci 

 Ucze� rozumie: 

- tre�� wiersza „ W marcu jak w garncu”, 

- znaczenie słów i zwrotów: zwiastuny wiosny, ozimina, plucha, m�awka,  

- tre�� zadania matematycznego, 

- tre�ci zagadek i przysłów. 

 

C. Zastosowanie wiadomo�ci w sytuacjach typowych i nietypowych 

 Ucze� potrafi: 

- rozszyfrowa� kod i odczyta� hasło, 

- rozwi�za� wiosenne zagadki, 
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- wyszuka� w tek�cie nazwy czynno�ci, 

- uło�y� z rozsypanek przysłowia, 

- wypowiada� si� pełnymi  zdaniami i uzasadni� własn� wypowied�, 

-    wykona� ilustracj� do wysłuchanego utworu muzycznego, 

- rozwi�za� zadanie matematyczne, 

- zgodnie pracowa� w grupie, 

- dokona� oceny zaj�� oraz samooceny własnej pracy i aktywno�ci. 

 

Metody pracy: 

• podaj�ce – rozmowa kierowana,  swobodne wypowiedzi, praca z tekstem, 

• ogl�dowe – pokaz, 

• poszukuj�ce – obserwacja, samodzielna praca ucznia, 

• praktycznego działania – praca plastyczna, 

• ekspresyjne – słuchanie tekstu literackiego, utworu muzycznego, improwizacja 

ruchowa. 

 

Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna /jednolita i zró�nicowana/, grupowa 

jednolita. 

 

�rodki dydaktyczne:  Napis: Nadeszła ju� wiosna!, tekst wiersza „ W marcu jak w garncu”, 

wiosenne przysłowia i zagadki,  karta pracy dla ka�dego ucznia – poziom I i II,                                     

płyta z utworem A. Vivaldiego „Cztery pory roku” - „Wiosna”, reprodukcje obrazów:                     

C. Pisarro – „Sad w Pontoise”,  W. Podkowi�ski – „Krajobraz wiosenny”,                            

B.Morisot – „Polowanie na motyle”, L. Wyczółkowski – „Sad”, kartoniki z napisami: 

przebi�nieg, krokus, przylaszczka, �onkil, , tulipan, bocian, �aba, jaskółka, bazie, skowronek 

oraz kartoniki z ich obrazkami, zabawa dydaktyczna – „Znajd� swoj� par�”, plansza                      

na tablic� z tre�ci� zada�, kolorowe kartony A4, pastele, rysunki pojedynczych tulipanów                 

i wazonów, rysunki garnków oraz napisy: chmury, sło�ce, m�awka, wiatry, grzmot, plucha, 

deszcz. 
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Przebieg zaj�� 

 

 
Cele operacyjne - 

ucze�: 

Warunki 
pobudzaj�ce  
aktywno�� 

uczniów 

 
Czynno�ci uczniów 

 
Obszar 

aktywno�ci 

1. Rozszyfruje 
kod i  odczyta 
hasło: 
Nadeszła ju� 
wiosna! 
 

Karta pracy,               
zadanie 1. 

Uczniowie rozszyfrowuj� kod, odczytuj�                
i zapisuj� hasło: Nadeszła ju� wiosna! 
Przypominaj� dat� kalendarzowej wiosny. 

polonistyczny 

2. Pozna, jacy 
arty�ci malowali 
obrazy o tematyce 
wiosennej. 
 

Reprodukcje 
obrazów. 

Ogl�daj� reprodukcje obrazów, mówi�,                
jak obecna pora roku – wiosna została 
przedstawiona przez danego malarza. 

plastyczny, 
polonistyczny 

3. Wypowie si�      
na temat 
zaobserwowanych  
w przyrodzie 
zmian. 

Wycieczka             
po okolicy 
zorganizowana 
poprzedniego 
dnia,  
reprodukcje 
obrazów, własne              
obserwacje                 
i do�wiadczenia. 
 

Wypowiadaj� si� na temat zmian                       
w �wiecie zwierz�t, ro�lin i w �yciu ludzi. 
Opowiadaj�, co dzieje si� ze zwierz�tami, 
które spały w czasie zimy, jakie ptaki 
przylatuj�, nazywaj� wiosenne kwiaty. 
Mówi�, co zmienia si� w �yciu ludzi                      
w zwi�zku ze zmian� pory roku. 

polonistyczny, 
przyrodniczy 

4. Odgadnie 
wiosenne zagadki, 
uło�y                                      
z rozsypanek 
przysłowia  
zwi�zane                          
z wiosn�, marcem. 
B�dzie zgodnie 
pracowa�                       
w grupie. 
 

Zał�cznik nr 1.  Pracuj� w grupach – czytaj� po cichu                
ze zrozumieniem tre�ci wiosenne zagadki, 
odgaduj� je i  zapisuj� rozwi�zania. 
Nast�pnie układaj� z rozsypanek  
zdaniowych  przysłowia. Liderzy grup 
zdaj� spraw� z pracy grupy. 

polonistyczny 
 
 

5. Rozwi��e 
zadanie tekstowe. 

Karta pracy, 
zadanie 5. 
 
 

Cicho czytaj� tre�� zadania tekstowego, 
analizuj� go, rozwi�zuj� i porównuj�                 
z tablic�. 

matematyczny 

6. Pobudzi swoj� 
ekspresj� ruchow�      
i udoskonali 
poczucie rytmu, 
rozwinie 
spostrzegawczo��. 
 
 
  
 

Zabawa 
dydaktyczna: 
„Znajd� swoj� 
par�”. 
Kartoniki                     
z obrazkami 
i napisami. 
Nagranie 
piosenki: 
 „ A wiosna tu�, 

Losuj� kartoniki z napisem lub pasuj�cym 
do niego obrazkiem o tematyce wiosennej. 
Poruszaj� si� w kole w rytm muzyki,  
�piewaj�c piosenk� i przekazuj�c sobie 
kartoniki. Gdy muzyka milknie,                             
po pierwszej zwrotce, szukaj� swojej pary 
(obrazek i napis) i podaj�  sobie r�ce. 
Nauczyciel sprawdza zgodno�� doboru 
par. Dziecko bez pary oraz �le dobrana 
para odchodz� z gry. Pozostali  �piewaj� 

ruchowy, 
muzyczny 
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tu�!” 
 
 

kolejne zwrotki piosenki, wymieniaj�c si� 
kartonikami i powtarzaj�c te same 
czynno�ci, co wcze�niej. Wygrywaj� pary, 
które pozostały po za�piewaniu całej 
piosenki. W nagrod� wszyscy bij� im 
brawa. 
 

7. Poprawnie 
uło�y i zapisze 
zdania. Zapami�ta 
wyrazy trudne 
ortograficznie, 
uwra�liwi 
czujno�� 
ortograficzn�. 
 

Karta pracy, 
zadanie 4. 
 
 

Układaj� zdania z wyrazami kojarz�cymi 
si� z wiosn� - s� to napisy z zabawy 
„Znajd� swoj� par�”. Zapami�tuj� ich 
pisowni�. Podkre�laj� czasowniki. 

polonistyczny 

8. Odpowie                    
na zadane pytanie, 
podkre�li                            
w wierszu 
odpowied�.  

Wiersz:  
„W marcu jak 
w garncu”. 
Karta pracy, 
zadanie 2. 

Słuchaj� wiersza czytanego przez 
nauczyciela i odpowiadaj� na zadane 
wcze�niej pytanie. Wyszukuj�                           
i podkre�laj� w wierszu, co ma i co miesza 
w garnku pan Marzec. 
 

polonistyczny 

9. Wpisze                         
i odczyta składniki 
marcowej pogody. 
Wyja�ni znaczenie 
słów. 
 

Karta pracy, 
zadanie 3. 

Czyta cicho ze zrozumieniem tre�� 
polecenia z jego wskazówkami, wpisuje             
w znajduj�cych si� na garnkach okienkach 
odgadni�te składniki marcowej pogody. 
Wybrani uczniowie odczytuj� je, z pomoc� 
nauczyciela wyja�niaj� niezrozumiałe 
wyrazy. 
 

polonistyczny 
 

10. Pozna utwór 
muzyczny, okre�li 
jego nastrój. 

Nagranie 
koncertu 
A. Vivaldiego: 
„Cztery 
pory roku” –
„Wiosna”. 
 

Słuchaj� utworu, okre�laj� jego nastrój, 
rozpoznaj� tytuł: Wiosna. 

muzyczny 

11. Wykona 
ilustracj� 
zainspirowan� 
muzyk�  
A. Vivaldiego, 
pobudzi swoj� 
wyobra�ni�. 
 

Kolorowe 
kartony, pastele. 

Rysuj� pastelami ilustracje. Wieszaj� 
swoje prace w klasowej galerii. Wspólnie 
je oceniaj�. 

plastyczny 

12. Wypowie si� 
pełnymi zdaniami 
na temat zaj��, 
własnej pracy                      
i uzasadni swoj� 
wypowied�. 
 

Uczestnictwo              
w zaj�ciach, 
Swoje wra�enia     
i odczucia. 

Siedz� w kr�gu, aby wspólnie                               
z nauczycielem podsumowa� i oceni� 
zaj�cia. Mówi�, jakie one były, co im              
si� podobało, czego nowego si� nauczyli. 
Oceniaj� własn� prac� i aktywno��.   

polonistyczny 
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Karta pracy ucznia                                                                                                     Poziom  I                                                                                 

                                                                                                                                         

.................................................................................................                    .................................. 
                           (imi� i nazwisko, klasa)                                                                (data)                     
 
 

Zadanie 1 

Rozszyfruj kod i odczytaj hasło. 

 

2 8 13 4 1 10 7 3 11 6 9 5 12 

a o i e n u ł d � z j s w 

 

1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13 8 5 1 2 

                 

 

 

Zadanie 2 

Przeczytaj uwa�nie wiersz. Podkre�l, co miesza w garncu pan Marzec. 

 

W marcu jak w garncu 

 

Marzec ma ogromny garniec. 

Miesza w nim przez całe noce, 

wi�c w tym garncu nieustannie 

syczy co� i bulgocze. 

 

- Powiedz, Marcu, 

co masz w garncu ? 

 

- Mam składniki ró�norodne: 

wiatry ciepłe, wiatry chłodne, 

chmury, sło�ce, mróz i wod� – 

z nich przyrz�dzam Wam pogod�. 
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Zadanie 3 

Marzec ma w garnkach ró�ne składniki pogody.  Odgadnij, co jest w ka�dym garnku i wpisz 

w kratki. 

 

CHMURY  s� w najwi�kszym garnku. 

WIATRY  s� w garnku z pokrywk�. 

GRZMOT  jest w garnku z jednym uchem. 

SŁO�CE  jest w garnku ze wzorkiem. 

M�AWKA  jest w najmniejszym garnku. 

DESZCZ  jest w garnku ze wzorkiem i z pokrywk�. 

PLUCHA  jest w garnku podobnym do tego z chmurami. 

 

 

 

                                                                                A co jest w tym rondelku? 
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Zadanie 4 

Ułó�  zdania z wyrazami podanymi w ramce. Podkre�l w zdaniach czasowniki. 

 
  

  
             krokus                            jaskółka                          wiosna           
 
                              �abki                                  bazie  

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 

Zadanie 5 

Przeczytaj uwa�nie zadanie. Wykonaj do niego rysunek, napisz działanie i odpowied�. 

 

Marysia zerwała 12 tulipanów. Wło�yła je do 3 wazonów po tyle samo.  

Ile tulipanów było w ka�dym wazonie? 

 

 

 

Rysunek 

 

 

 

 

Działanie        ................................................................................. 

 

Odpowied� ........................................................................................................................... . 
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Karta pracy ucznia                                                                                                    Poziom  II                                                           

                                                                                                                                         

.................................................................................................                    .................................. 
                           (imi� i nazwisko, klasa)                                                                (data)                     

 

Zadanie 1 

Rozszyfruj kod i odczytaj hasło. 

                                

3 5 2 1 4 6 

SZŁA WIOS DE NA JU� NA 

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

Zadanie 2 

Przeczytaj uwa�nie wiersz. Podkre�l, co ma pan Marzec. 

 

W marcu jak w garncu 

 

Marzec ma ogromny garniec. 

Miesza w nim przez całe noce, 

wi�c w tym garncu nieustannie 

syczy co� i bulgocze. 

 

- Powiedz, Marcu, 

co masz w garncu ? 

 

- Mam składniki ró�norodne: 

wiatry ciepłe, wiatry chłodne, 

chmury, sło�ce, mróz i wod� – 

z nich przyrz�dzam Wam pogod�. 
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Zadanie 3 

Marzec ma w garnkach ró�ne składniki pogody.  Odgadnij, co jest w ka�dym garnku i wpisz 

w kratki. 

 

CHMURY  s� w najwi�kszym garnku. 

WIATRY  s� w garnku z pokrywk�. 

GRZMOT  jest w garnku z jednym uchem. 

SŁO�CE  jest w garnku ze wzorkiem. 

M�AWKA  jest w najmniejszym garnku. 

DESZCZ  jest w garnku ze wzorkiem i z pokrywk�. 

PLUCHA  jest w garnku podobnym do tego z chmurami. 

 

 

 

                                                                                A co jest w tym rondelku? 
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Zadanie 4 

Ułó� 3 zdania z wyrazami podanymi w ramce. Podkre�l w zdaniach te wyrazy. 

 
  

  
                          jaskółka                                            bociany 
 
                                                      wiosna                   

 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 

Zadanie 5 

Przeczytaj uwa�nie zadanie. Wykonaj do niego rysunek, napisz działanie i odpowied�. 

 

Marysia zerwała 12 tulipanów �ółtych i czerwonych. Tulipanów �ółtych było 5. 

Ile było czerwonych tulipanów? 

 

 

 

Rysunek 

 

 

 

 

Działanie        ................................................................................. 

 

Odpowied� ........................................................................................................................... . 
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Zał�cznik nr 1 

 
Propozycje przysłów i zagadek 

 

ZAGADKI 

 

Mleczka nie pij�, myszek nie jedz�, 

Te szare kotki, co na drzewie siedz�.                      

 

Czary ? Nie czary ? Na białym �niegu 

 liliowe kwiaty stoj� w szeregu.                              

 

Jeszcze �pi wszystko, co �yje, 

jeszcze nic nie ro�nie, 

a on �miało �nieg przebije –  

powie nam o wio�nie!                                             

 

Przysiadły na topoli, 

stare gniazdo poznały, 

dzieciom na powitanie 

o wio�nie klekotały.                                               

 

Ulepiła nad oknem swego gniazdka połow�, 

a ju� �wierka wesoło, �e mieszkanie gotowe.             

 

Przyleciał szary ptaszek, 

nad polem za�piewał jak dzwonek. 

Znaj� go dobrze dzieci, 

to jest .................................. .  

 

Mokre piórka z rosy otarł 

w g�szczu ja�minowym 

i za�piewał o stokrotkach  

głosem kryształowym.                                                 
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Patrzcie, patrzcie wkoło, 

zieleni� si� drzewa, 

�liczne rosn� kwiatki, 

wdzi�cznie ptaszek �piewa.                                       

 

 

PRZYSŁOWIA 

 

Jedna jaskółka nie czyni wiosny. 

 

W marcu jak w garncu. 

 

	nieg marcowy – owocom niezdrowy. 

 

Kiedy w marcu deszczu wiele, 

Nieurodzaj zbo�a �ciele. 

 

Na Zwiastowanie przybywaj bocianie. 

 

Suchy marzec, maj za� chłodny, 

kwiecie� mokry – rok niegłodny. 

 

Gdy bocian na 	wi�ty Józef przyb�dzie, 

to na dworze �niegu ju� nie b�dzie. 
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