
          SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  ZINTEGROWANYCH 

MIEJSCE : Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

PROWADZĄCE: Agnieszka Jaroszewska 

                       Katarzyna Wiśniewska - Godleś 

UCZESTNICY:  uczniowie klasy 2b 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 180 minut 

TEMAT BLOKU: WŚRÓD  OWADÓW . TEMAT DNIA: W leśnej pasiece. Pszczoły. 

TEMATYKA ZAJĘĆ: „Pracowite pszczółki”– klasowy turniej wiedzy zintegrowanej, praca                    

w zespołach, zadania interaktywne. /TIK/ Czytanie tekstu „W leśnej pasiece”, rozmowa                            

o znaczeniu pszczół dla przyrody. Prezentacja rekwizytów związanych z pracą pszczelarza. 

Powiedzenia o pszczołach , pisownia wyjątków: pszczoła, pszczelarz, Pszczyna. Rozmowa                         

o tym, dlaczego owady żądlą – właściwe zachowania w takich przypadkach. ”Pszczoła na 

plastrze miodu”– praca plastyczno- techniczna. Stosowanie zdobytych wiadomości                                      

i umiejętności  w rozwiązywaniu zadań nietypowych i o podwyższonym stopniu trudności. 

Zabawy ruchowe doskonalące ogólną sprawność fizyczną.   

RODZAJE AKTYWNOŚCI:   polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, muzyczna                                                                                                 

OPERACYJNE CELE ZAJĘĆ: 

WIADOMOŚCI: 

Uczeń wie:  

 jakie znaczenie pełnią pszczoły w środowisku, 

 co znaczy, że pszczoły są owadami społecznymi, 

 jak należy postępować w przypadku ukąszeń, 

 na czym polega praca pszczelarza, 

 jak spożywanie miodu wpływa na nasze zdrowie . 

Uczeń rozumie:  

 potrzebę dbania o środowisko przyrodnicze, 

 potrzebę występowania pszczół na Ziemi, 

 polecenia nauczyciela . 

UMIEJĘTNOŚCI:  

Uczeń potrafi: 

 obliczać sumy, różnice, iloczyny i ilorazy liczb, 

 nazywać rekwizyty związane z pracą pszczelarza, 

 zapisywać poprawnie wyjątki w pisowni , 

 wskazywać walory zdrowotne miodu, 

 poruszać się w rytm piosenki 

 posługiwać się aplikacjami tablicy interaktywnej. 



CELE  WYCHOWAWCZE 

Uczeń:  
 dostrzega potrzebę dbania o populację pszczół, 

 rozumie znaczenie zdrowego odżywiania dla dobrego samopoczucia, 

 uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela . 

METODY PRACY:  

 informacyjne /wyjaśnianie ilustrowane, opis z wykorzystaniem ilustracji/  

 heurystyczne /dialogu, dyskusji, problemowe/  

FORMY  PRACY : 

 aktywność  indywidualna, jednolita, zróżnicowana, 

 aktywność zbiorowa , jednolita i zróżnicowana , 

 aktywność grupowa , jednolita i zróżnicowana. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 techniczne  / tablica multimedialna, komputer, projektor /  

 konwencjonalne / ilustracje, karty pracy ,rekwizyty/ 

PRZEBIEG ZAJĘĆ   

 „Pracowite pszczółki”– klasowy turniej wiedzy zintegrowanej, praca                               

w zespołach, zadania interaktywne /TIK/ - 45 minut    

CZĘŚĆ WSTĘPNA  

1.Czynności organizacyjno-porządkowe. Powitanie gości.  

2. Przypomnienie zasad zachowania i współpracy w zespole.  Sprawdzenie                         

i zaznaczenie obecności na klasowej tablicy zachowania i aktywności na 

platformie  Class Dojo. Informacja o możliwych do zdobycia punktach za 

aktywną i zgodną pracę w zespole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ  

3. Wprowadzenie. Przedstawienie uczniom tematyki zajęć całodniowych.  

 Obliczanie iloczynów na karteczkach w różnych kolorach , sprawdzenie 

wyników , podział na zespoły zgodnie z wylosowanym kolorem karteczki.  

 

 

 

 

 

 

4. Praca w zespołach. Klasowy turniej wiedzy zintegrowanej. 

ZADANIE 1. Ćwiczenie interaktywne – obliczanie iloczynów liczb, korzystanie                  

z tabliczki mnożenia. Odkrycie zdjęcia z pszczołą - tematem dzisiejszych zajęć 

całodniowych.  /portal www.learning apps.pl  / 

 

 

 

Ustalenie zasad przyznawania punktów dla grup i miejsca ich gromadzenia / za 

każdy zdobyty dla grupy punkt uczniowie otrzymują znaczek pszczółki, który 

będzie przyklejany w odpowiednim ulu /. 

ZESPÓŁ  1                  ZESPÓŁ  2                                  ZESPÓŁ  3 

 

 

 

 

 

 

 

5 x 4 = …… 

8 x 3 = ….. 

 

4 x 4 = …… 

6 x 3 = ….. 

 

4 x 7 = …… 

9 x 3 = ….. 

 



ZADANIE 2. Oglądanie filmu o pszczołach  /portal http://www.scholaris.pl/  

 

Uzupełnianie tekstu na tablicy interaktywnej brakującymi wyrazami.  

Pszczoły przemieszczając się z kwiatka na kwiatek zbierają …………………………… . 

Zanoszą go do ula i wracają z powrotem. Są symbolem ……………………………….. . 

Istnieje powiedzenie „ pracowity jak ………………………………” . 

 Pokaz rekwizytów związanych z pszczelarstwem . Opowiadanie 

nauczyciela  o ich wykorzystaniu. 

-/okurzacz, węza , wtapiarka, widelec, kratka / 

ZADANIE 3 „Znajdź różnice” . Uczniowie z kolejnych zespołów podchodzą do 

tablicy i zaznaczają odpowiednim kolorem pisaka różnice na dwóch obrazkach.  

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 4. „Zapamiętaj jak najwięcej” – wykorzystanie kurtyny-narzędzia 

tablicy interaktywnej . Uczniowie mają 10 sekund na dokładne zapamiętanie 

zawartości ilustracji , a następnie zapisanie wszystkich nazw na kartkach.  

 

 

 

 

 



ZADANIE 5.  „Kto dokładniej?” – rysowanie pszczoły po kropkach. Użycie 

różnych kolorów i korzystanie z funkcji wyboru grubości pisaka.  

               GRUPA   1                               GRUPA 2                                 GRUPA 3 

 

 

  

 

 

 

 ZADANIE 6.  „Kto pierwszy?” – utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia. 

Uczniowie kolejno zaznaczają  wybrane iloczyny , obserwują, który zawodnik – 

klasy 2b czy komputer - pierwszy dotrze do mety.                                                      

/portal www.learning apps.pl  / 

 

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ.  

o Przeliczenie punktów zebranych przez grupy. 

o Ocena współpracy w zespole. 

o Ocena aktywności uczniów, zaznaczenie wyników w klasowym systemie 

zachowania Class Dojo.  


