
SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  ZINTEGROWANYCH 

                                                            MIEJSCE : Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

                                                            PROWADZĄCA: Agnieszka Jaroszewska 

                                                            UCZESTNICY:  uczniowie klasy 2b 

                                                            CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut 

                                                            TEMAT BLOKU: MY I ZDROWIE 

                                                            TEMAT DNIA: CO TO SĄ WITAMINY? 

TEMATYKA ZAJĘĆ: Zapoznanie uczniów  ze znaczeniem witamin dla zdrowia 

człowieka, rozmowa o pracy dietetyka. Czytanie informacji o Kazimierzu Funku-

odkrywcy pierwszej witaminy. Wyróżnianie owoców i warzyw, wskazywanie ich 

walorów zdrowotnych. Obliczanie sum, różnic, iloczynów i ilorazów liczb. 

Śpiewanie piosenki „Witaminki” , zabawy ruchowe przy muzyce. Oglądanie 

filmów , ćwiczenia interaktywne na tablicy multimedialnej.   

RODZAJE AKTYWNOŚCI:                                                                                                       

polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, muzyczna 

OPERACYJNE CELE ZAJĘĆ: 

WIADOMOŚCI: 

Uczeń wie:  

 co to są witaminy, 

 jaki wpływ mają witaminy na nasze zdrowie i samopoczucie, 

 kto wynalazł pierwszą witaminę, 

 jakie owoce i warzywa warto spożywać podczas posiłków. 

Uczeń rozumie:  

 potrzebę właściwego, zdrowego odżywiania 

 polecenia nauczyciela 

UMIEJĘTNOŚCI:  

Uczeń potrafi: 

 obliczać sumy, różnice, iloczyny i ilorazy liczb, 

 nazywać owoce i warzywa, 

 zapisywać poprawnie nazwy owoców i warzyw, 

 wskazywać walory zdrowotne witamin, 

 poruszać się w rytm piosenki 

 posługiwać się aplikacjami tablicy interaktywnej. 



CELE  WYCHOWAWCZE 

Uczeń:  

 dostrzega potrzebę zdrowego odżywiania, 

 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 . 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 techniczne  / tablica multimedialna, komputer, projektor /  

 konwencjonalne / ilustracje, karty pracy / 

PRZEBIEG ZAJĘĆ   

CZĘŚĆ WSTĘPNA  

1.Czynności organizacyjno-porządkowe.  

2.Wprowadzenie.  

 Porządkowanie ilorazów i iloczynów. Odczytanie hasła będącego 

tematem zajęć:  „Co to są witaminy?”  

Uczniowie na tablicy interaktywnej wpisują wynik pod zadaniem , następnie 

tego wyniku szukają na kartoniku, gdy wszystkie kartoniki zostaną pobrane, 

uczniowie ustawiają się rosnąco, odsłaniają napis „CO TO SĄ WITAMINY?”  
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CO TO SĄ WI TA MI NY? 
 

CZĘŚĆ  GŁÓWNA 

3. Ciche czytanie tekstu o witaminach oraz informacji o Kazimierzu Funku – 

odkrywcy pierwszej witaminy / podręcznik str.23, ćwiczenia str.19 /  



Po przeczytaniu informacji uczniowie odpowiadają na pytania: 

 Co to są witaminy? 

 Kto je wynalazł? 

 W jakich produktach się znajdują? 

 W czym nam pomagają? 

 Które pomagają w uczeniu się, a które chronią nas przed przeziębieniem? 

 Jakie witaminy dobrze wpływają na nasze kości i zęby? 

4. Ogladanie filmu „Witaminy” na you tube – uzupełnienie informacji o 

witaminach .  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. „Ustalenie, że wiele korzystnych dla naszego zdrowia witamin znajduje się w 

owocach i warzywach.  

Rozwiązywanie krzyżówki na tablicy multimedialnej – wpisywanie nazw 

owoców i warzyw, odczytanie hasła „Witaminy” .  

https://learningapps.org 

 

 

 

 

 

 



PRZERWA  ŚRÓDLEKCYJNA   

Słuchanie i śpiewanie piosenki „Witaminki”  , zabawy ruchowe przy muzyce .  

 

6. Gra „Milionerzy” – odpowiadanie na pytania dotyczące zdrowego 

odżywiania. Ćwiczenie interaktywne na tablicy multimedialnej.  

https://learningapps.org 

 

7. Obliczanie sum, różnic, iloczynów i ilorazów. Korzystanie z platformy 

edukacyjnej szaloneliczby.pl  . Praca w grupach – zaznaczanie zebranych 

punktów na karcie wyników , ustalenie zwycięskich grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA. 

Podsumowanie zajęć. 

 Indywidualne kończenie zdania „Dowiedziałam się dziś, że ….” 

 Ocena aktywności uczniów .  


