
Scenariusz zajęć 
 

Przedmiot:   edukacja wczesnoszkolna –  polonistyczna, muzyczna  i plastyczna. 

Klasa:    2 

Czas trwania: 90 min. 

Krąg tematyczny:    Dokąd chcemy pojechać ? 

Temat dnia:    

W rytmie krakowiaka. Ludowy strój krakowski.  

Zapis  w dzienniku:   

Słuchanie melodii krakowiaka. Naśladowanie elementów tańca przedstawionych na 

obrazkach. Kolorowanie strojów krakowskich na podstawie opisu. Bogacenie 

słownictwa. Pisanie nazw mieszkańców miast.  

 

Cel główny:   

Poznanie elementów stroju krakowskiego oraz  figur krakowiaka.  

Pisanie nazw miast i ich mieszkańców.  

 

Cele operacyjne  - uczeń:  

 uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1a; 

 zadaje pytania i odpowiada na pytania; uczestniczy w rozmowie inspirowanej 

ilustracjami, przedmiotami i doświadczeniami własnymi 1.1b; 

 w tekście  wskazuje elementy stroju krakowskiego i prawidłowo je nazywa;  

 poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych, 1.3.c 

 pisze czytelnie, poprawnie pod względem gramatycznym i ortograficznym; 1.3 f  

 świadomie i aktywnie słucha muzyki, powtarza melodie, śpiewa piosenki, wyraża 

nastrój muzyki tańcząc, 3.1 

 określa swoją przynależność kulturowa poprzez kontakt z tradycją, ubiorem, tańcem 

4.1a; 

 realizuje proste projekty w zakresie forma użytkowych 4.2c. 

Metody pracy:  

 słowne: praca z tekstem, rozmowa; 

 oglądowe: pokaz zdjęć, obrazków, figur tańca; prezentacja melodii krakowiaka 

 ćwiczenia praktyczne – kolorowanie stroju krakowskiego, ćwiczenia figur krakowiaka 

Formy pracy:  zbiorowa i indywidualna 

Pomoce dydaktyczne:  

Czytam i piszę. Podręcznik z ćwiczeniami klasa 2, cz. 4, s. 63-65, napisy określające elementy 

stroju krakowskiego, figurki krakowiaka i krakowianki, plansza poglądowa, kartki z 

kolorowanką, nagranie melodii krakowiaka oraz melodii piosenki „Płynie, Wisła płynie …” 

materiały dydaktyczne GWO oraz płyta Edukacja wczesnoszkolna, Plansze interaktywne klasy 

1- 3  wyd. WSiP, kredki.  

  



 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie uczniów. 

2. Kontrola zadania domowego.  

3. Zabawa w skojarzenia  „Kraków – co mam na myśli?” 

4. Słuchanie melodii krakowiaka (materiały dydaktyczne GWO). 

5.  Rozmowa kierowana: Jaki to taniec?, Jaki jest nastrój?, Jakie mogą być elementy 

tańca? 

6. Wspólne śpiewanie piosenki „Płynie, Wisła płynie …”z podkładem muzycznym 

(materiały dydaktyczne GWO). Ustalenie tempa i charakteru melodii.  

7. Poznanie elementów krakowskiego stroju na podstawie tekstu, ilustracji, filmu (płyta 

Edukacja wczesnoszkolna Plansze interaktywne klasy 1- 3  wyd. WSiP) oraz 

rekwizytów. 

8. Samodzielne wypisywanie nazw i kolorowanie stroju krakowskiego. 

9. Ustalenie brakujących elementów stroju krakowskiego praca z zeszytem ćwiczeń,  

s. 64. 

10. Nauka figur krakowiaka w oparciu o ilustracje i opis przekazany przez nauczyciela: 

 Pojedynczo, ręce na biodrach - cwał boczny w jedną i drugą stronę; 

 parami cwał boczny po obwodzie koła; 

 klęk tancerza, tancerka trzyma lewą ręką prawą rękę tancerza i obiega go podskokami 

wkoło; 

 „drobna kaszka”- tancerze zwracają się przodem do siebie, podają sobie ręce na krzyż. 

Krokiem dostawnym krążą w prawo, a po pełnym obrocie zmieniają kierunek. 

11. Pisanie nazw miast i ich mieszkańców – praca z zeszytem ćwiczeń, s. 65. Czytanie 

ciekawostki.  

12. Podsumowanie pracy na lekcji, ocena aktywności dzieci. 

13. Praca domowa – dokończenie kolorowania stroju krakowskiego.  

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów:  

Uczeń:  

- korzysta z przekazywanych informacji, uczestniczy w rozmowie;  

- rozpoznaje melodię krakowiaka, potrafi ją zanucić, 

- rozpoznaje i nazywa elementy stroju krakowskiego,  

- koloruje strój krakowski zgodnie z opisem, 

- zna figury krakowiaka i potrafi je zatańczyć, 

- umie prawidłowo pisać nazwy miast i ich mieszkańców.  

Opracowała i prowadziła: Teresa Gizara  


