
ScenariuszScSenariusz130. To już wiosna! 

            Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II 
 
Temat bloku:   Radosny czas. 

Temat dnia:   To już wiosna. 

Cele operacyjne: 
Uczeń: 
-  rozwiązuje zagadki i krzyżówkę o tematyce wiosennej; 
- zna zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną; 
- wzbogaca słownictwo wyrażające uczucia i nastroje: radość, zadowolenie, 
podziw, przyjemność, oczarowanie, zachwyt; 
- tworzy swobodny tekst o wiośnie; 
- dostrzega piękno w otaczającej nas przyrodzie; 

 
Metody pracy: drama, rozmowa, twórczego działania, praca z tekstem, 
oglądowe - pokaz, obserwacja. 
 
Formy pracy: indywidualna, zespołowa 
 
Środki dydaktyczne:  zagadki, krzyżówka,  kartoniki z sylabami, plansze 
interaktywne i zdjęcia prezentujące wiosenne kwiaty i ptaki wracające do kraju, 
płyta CD-odgłosy ptaków. 
 

Czas realizacji: 90 minut 

 
Przebieg zajęć: 
1. Zabawa na powitanie „Powitanie zajączków”. 
U. siedzą w kręgu, odliczają kolejno i zapamiętują swój numer. U. z pierwszym 
numerem zaczyna zabawę: „ Zajączek numer jeden wita zajączka numer 
siedem” (macha rączką). Odzywa się U. z numerem siedem: „Zajączek numer 
siedem wita zajączka numer dwanaście”. U. podają dowolne 
numery. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie dzieci się przywitają. 
 
2. Wprowadzenie do tematu - rozwiązywanie zagadek i krzyżówki. 
Rozwiązywanie krzyżówki – praca indywidualna. 
 

 
 
 
  

  



  
  

1. Pierwszy obudził się. .. 
2. Jest bardzo malutki, łodygę ma krótką i liliową główkę. 
3. Wiosenny, górski kwiat. 
4. W nazwie mają "sanki". 
5. Przez śnieg się odważnie przebija. 
6. Zakwita wczesną wiosną na biało. 
 

 N. czyta zagadki, a U. podają odpowiedzi. 
 
a) Nadchodzi po zimie, zielony dywan ściele wokół. 
Czy znasz imię tej pory roku? (wiosna) 
b) One to zieloną wiosną w parku na drzewach wyrosną (listki). 
c) Skaczę po łące, pływam w wodzie, żyję z bocianem w ciągłej niezgodzie 
(żaba). 
d) Przyleciał szary ptaszek, 
nad polem zaśpiewał jak dzwonek. 
Znają go dobrze dzieci, 

to jest... (skowronek) 

d) Powrócił do nas z dalekiej strony. 

Ma długie nogi i dziób czerwony (bocian). 

e) Rosną na wiklinie, srebrzą się w palemce, 

gdy wiosna minie, będzie ich więcej (bazie). 

f) Jeszcze śpi wszystko, co żyje, 

jeszcze nic nie rośnie, 

a ten kwiatek śnieg przebija, 

mówi nam o wiośnie (przebiśnieg) 

 
3.Pisanie zdań o wiośnie. 

N. zapisuje na tablicy wyraz WIOSNA. U. mówią, czego chcieliby dowiedzieć 

się o tej porze roku. 

N. zapisuje propozycje U., np.: „Kto się obudził ze snu?, Co kwitnie?, Co 

można usłyszeć?, Co rośnie?, Kto wrócił do kraju?”. U. zapisują dwa wybrane 

pytania w zeszycie i udzielają pisemnej odpowiedzi. 

 
4.Prezentacja ptaków przylatujących do nas wiosną  oraz  pierwszych, 

wiosennych kwiatów – plansze interaktywne, zdjęcia 

 

5. Wysłuchanie śpiewu ptaków ( płyta CD ) 

 
6. Rozsypanka sylabowa. 



N. zaprasza U. do kręgu i rozkłada przed nimi kartoniki z sylabami. Zadaniem 

U. jest ułożyć przysłowie o zimie. 

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

U. przepisują przysłowie do zeszytu i wyjaśniają, jak je rozumieją. 

 
7. Słuchanie wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny „Wiosna idzie!”. 

U. słuchają wiersza „Wiosna idzie!”. 

 

Wiosna idzie! 

Przyleciały skowroneczki 

z radosną nowiną, 

zaśpiewały, zawołały 

ponad oziminą: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

śniegi w polu giną! 

Przyleciały bocianiska 

w bielutkich kapotach, 

klekotały, ogłaszały 

na wysokich płotach: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

po łąkowych błotach! 

Przyleciały jaskółeczki 

kołem kołujące, 

figlowały, świergotały 

radośnie krzyczące: 

– Idzie wiosna! Wiosna idzie! 

prowadzi ją słońce. 

Ewa Szelburg-Zarembina 

Po przeczytaniu przez N. wiersza U. odpowiadają na pytania: „Z jaką nowiną 

przyleciały skowroneczki?, 

O czym zaśpiewały?, Jak wyglądały bociany?, Co i gdzie ogłaszały?, Co robiły 

jaskółeczki?, 

Co prowadzi słońce?, Jaki nastrój wywołuje wiersz?”. Na ostatnie pytanie U. 

odpowiadają pisemnie w zeszycie. 

 

8. Rysowanie oznak wiosny. 

U. wybierają dowolną oznakę wiosny, rysują ją w zeszycie i podpisują. 

 

                                                  opracowała:    Bożena Karp 

 
 


