
Scenariusz zajęć 

 

Edukacja wczesnoszkolna – polonistyczna, przyrodnicza.  

Data zajęć: 08.04.2018 r. 

Klasa: III  

Prowadzący: Małgorzata Horowicz-Dusza 

Krąg tematyczny: Wiosenne obserwacje. 

Temat zajęć: Łąka domem zwierząt i roślin. 

 

Cel główny: Uczeń 

 zna świat roślin i zwierząt 

 

Cele operacyjne - uczeń: 

 rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt i roślin żyjących na łące, 

 zwraca  uwagę na tryb życia, zwyczaje i cechy charakterystyczne zwierząt żyjących na łące,  

 wie, czym się charakteryzuje łąka jako siedlisko życia różnych gatunków zwierząt,  

 doskonali  umiejętność klasyfikacji zwierząt łąkowych na: ptaki, ssaki, gady i owady, 

 doskonali umiejętność swobodnego, wielozdaniowego wypowiadania się na temat wybranych 

zwierząt, ich zwyczajów i trybu życia, 

 rozwiązuje krzyżówkę, 

 współpracuje w grupie. 

 

Metody pracy:  

pogadanka, burza mózgów, praktycznego działania. 

 

Formy pracy: 

zbiorowa, indywidualna, grupowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

komputer przenośny, projektor multimedialny, prezentacja multimedialna, płyta z odgłosami 

zwierząt , obrazki z sylwetkami zwierząt, karty pracy - krzyżówki 

 

  



 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie uczniów.  

2. Wprowadzenie do tematu  lekcji – słuchanie i odgadywanie odgłosów  zwierząt 

zamieszkujących łąkę (płyta CD) 

3. Z czym kojarzy się słowo  „łąka” – burza mózgów. 

4.  Prezentacja multimedialna – „Zwierzęta żyjące na łące” 

5. Omówienie klasyfikacji zwierząt żyjących na łące. 

6.  Klasyfikacja zwierząt spotykanych na łące – praca w grupach. 

 podział uczniów na grupy  

 losowanie zadań dla grup   

 wyszukiwanie właściwych sylwetek zwierząt należących do danej grupy i ich kolorowanie. 

7. Rozwiązywanie krzyżówki  z hasłem „Wiosenna łąka” – praca w grupach. 

8. Podsumowanie pracy na lekcji, ocena aktywności dzieci. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 

 korzysta z przekazywanych informacji, uczestniczy w rozmowie, 

 zna zwierzęta zamieszkujące  łąkę 

 zna roślinność występującą na łące 

 wie, że zwierzęta dzieli się na ssaki, gady, ptaki  i owady 

 wie, że niektóre rośliny wykazują działanie lecznicze.   

 

 

 

Opracowała i prowadziła: Małgorzata Horowicz - Dusza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiąż zagadki a dowiesz się jakie zwierzęta możesz spotkać w lesie.  

 

W czerwonych butach po łące chodzę 

Czasem przystanę na jednej nodze 

Łypnę okiem, przekrzywię głowę  

Czy już śniadanie dla mnie gotowe? (bocian) 

Wiatr kołysze ją leciutko, raz w lewo, raz w prawo -po niej zwinny pasikonik skacze żwawo ( 

trawa) 

 

Tu cytrynek, tam paź królowej 

Wszędzie piękne, kolorowe  

Lekko unoszą się nad łąką  

Gdy tylko zaświeci słonko (motyl) 

Skaczą po łące, pływają w wodzie. 

Z bocianem żyją w ciągłej niezgodzie. (żaba)  

 

Małe, białe kwiaty, czasem szczęście dają, szukają dzieci czy cztery listki mają. ( 

koniczyna)9 

W kropki mam spódnicę, 

chętnie zjadam mszyce. (biedronka)  

 

Że jest w ogródku łatwo zgadniecie, 

Skrył się, lecz widać kopczyki ziemi. (kret) 

 

Ma żółte i czarne paseczki, 

lata nad łąką i głośno bzyczy 

kiedy grzeje słonko. (pszczoła)  

 

Nie liść – a na łące i zielony 

Nie zegar – a cyka jak szalony. 

Nie w stajni skacze wolny. 

Już wiem! – to .... (konik polny) 

 

TEKST ROZSYPANKI: 

• Nie płosz zwierząt w lesie i na łące 

• Nie zrywaj całych naręczy kwiatów!  

• Nie wypalaj łąk, bo zniszczysz rośliny i zwierzęta! 

 

 



Nie    płosz    zwierząt   w lesie   i 

na łące! 

 

Nie   zrywaj    całych    naręczy 

kwiatów! 

 

Nie   wypalaj   łąk,    bo zniszczysz    

rośliny    i zwierzęta! 

 

 

SSAKI 

 



OWADY 

 

PŁAZY 

 

PTAKI 

 

GADY 

 

 



TRAWY 

 

ZIOŁA 

 

INNE  ROŚLINY 
 


