
Scenariusz lekcji  

 

Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Mija czas… 

 

Temat zajęć: Jak Ziemia krąży wokół Słońca? 

 

Grupa dydaktyczna: uczniowie klasy III SP 

 

Czas przewidziany na realizację zajęć: 135 min 

 

Uczeń:  

 uważnie słucha nagrań i potrafi zrozumieć usłyszany tekst (1.1b), 

 rozwija wrażliwość ortograficzną (1.3f), 

 poznaje postać Mikołaja Kopernika i jego znaczenie dla historii Polski i świata (5.7)  

 rozumie sposób budowy Układu Słonecznego. (6.1), 

 utrwala nazwy planet (6.1), 

 wie co to jest ruch obrotowy i obiegowy Ziemi, 

 utrwala sprawność rachunkową (7.4, 7.5), 

 

Metody: 

 podające (opowiadanie, wyjaśnianie), 

 poszukujące (dyskusja, gry i zabawy dydaktyczne), 

 problemowa (samodzielne dochodzenie do wiedzy). 

 

Formy:  

 praca z cała grupą, 

 praca indywidualna, 

 praca w grupach. 

 

Środki dydaktyczne:  

prezentacja multimedialna o Układzie Słonecznym, zegar demonstracyjny, lampka, globus, 

plastelina, fragmenty nagrania „Gwiezdnych wojen”, ćwiczenie interaktywne pt. 

„Ciekawostka z życia Kopernika, czyli kto wynalazł masło?”, animacja multimedialna „Ruch 

Ziemi wokół Słońca” – zasoby Scholaris. 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Wprowadzenie do tematu – prezentacja multimedialna o Układzie Słonecznym.  

N. przedstawia U. Układ Słoneczny. Objaśnia, że planety krążące wokół Słońca to: 

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Krążą one wokół 

ogromnej gwiazdy – Słońca. 

2. Czytanie informacji o ruchu Ziemi.  

U. czytają informację w podręczniku o krążeniu Ziemi wokół Słońca. Odpowiadają na 

pytania N.: „Jak nazywa się krążenie Ziemi wokół Słońca?, Ile trwa obieg Ziemi wokół 

Słońca?, Jak można wytłumaczyć występowanie pór roku?, Kiedy rozpoczynają się 

poszczególne pory roku?, Jak ludzie stworzyli kalendarz?, Dlaczego co cztery lata luty ma 

29 dni?, Jak nazywa się rok, w którym luty ma 29 dni?”. 



3. Animacja multimedialna pt. „Ruch Ziemi wokół Słońca” 

4. Wykonanie doświadczenia związanego z oświetleniem dowolnego punktu.  

N. dzieli zespół klasowy na grupy. U. w grupach wykonują zadanie, w którym badają, jak 

Słońce oświetla Ziemię. Doświadczenie wykonują zgodnie z podaną instrukcją. Następnie 

opowiadają o swoich spostrzeżeniach.  

5. Uzupełnianie zdań.  

U. wyrazami z ramki uzupełniają zdania o ruchu obrotowym Ziemi. 

6. Kolorowanie obrazka. 

U. kolorują na żółto obszar Ziemi, na którym panuje dzień, a na granatowo, na którym 

panuje noc. 

7. Zabawa ruchowa przy muzyce.  

Na wyznaczonym przez N. obszarze (sali lub korytarzu) U. tańczą zgodnie z rytmem do 

muzyki z filmu „Gwiezdne wojny”.  

8. Uzupełnianie zdań nalepkami z wyrazami.  

U. czytają zdania. Nalepiają nalepki w odpowiednich miejscach.  

9. Czytanie wiersza Andrzeja Knapika „Ziemia”.  

U. czytają wiersz Andrzeja Knapika „Ziemia”. Wykonują rysunek zgodny z treścią 

wiersza. Szukają w nim podobieństw i różnic do informacji w podręczniku.  

10. Słuchanie informacji o wszechświecie i Mikołaju Koperniku.  

N. czyta informacje z podręcznika o Mikołaju Koperniku i o postrzeganiu wszechświata 

przez ludzi. Ostatnie zdanie z notki biograficznej U. zapisują w zeszycie. 

11. Oglądanie ilustracji obrazu Jana Matejki.  

U. oglądają ilustrację obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z 

Bogiem”. Odpowiadają na pytania N.: „Z jakiej okazji Jan Matejko namalował obraz?, 

Kto jest przedstawiony na obrazie?, Jaki nastrój wywołuje obraz?”.  

12. Przypomnienie nazw planet.  

U. wymieniają nazwy planet, które krążą wokół Słońca. Podają, którą z kolei planetą, 

licząc od Słońca, jest Ziemia. Podają nazwę planety najdalej położonej od Słońca. W 

ćwiczeniach podkreślają nazwę naszej planety i jej mieszkańców. Łączą w pary nazwy 

mieszkańców z nazwą ich planety. N. zwraca uwagę na pisownię podanych nazw. U. 

układają i piszą w zeszycie zdanie o Ziemi i Ziemianach. 

13. Ćwiczenie interaktywne pt. „Ciekawostka z życia Kopernika, czyli kto wynalazł masło?”. 

Nauczyciel prosi dzieci o pomoc w uzupełnieniu brakujących miejsc w tekście. 

Uczniowie rozwiązują interaktywne ćwiczenie ortograficzne. 

14. Zabawa ruchowa „Układ Słoneczny”.  

U. są ustawieni w kręgu. N. stoi w środku koła. Rzuca piłką po kolei do każdego U. i 

podaje nazwę planety, np. „Mars”, „Jowisz”, „Merkury”. Zadaniem U. jest złapanie piłki i 

odrzucenie jej do N. Kiedy N. wypowie słowo „Słońce”, nie można złapać piłki, a ten, kto 

ją złapie, odpada z zabawy.  

15. Poznanie sposobów obliczania czasu.  

U. czytają treść zadania. Obliczają, ile czasu minęło od 4.20 do 5.10. Czytają odpowiedzi 

i obliczenia dziewczynek. U. rozmawiają o sposobach liczenia. Obliczenia zapisują w 

zeszycie.  

16.  Obliczanie czasu. 

U. odczytują wskazania zegarów. Obliczają, ile minut minie między kolejnymi 

wskazaniami zegara. Obliczenia zapisują w zeszycie.  

17. Wykonywanie zadań z zegarem.  



N. wiesza na tablicy zegar demonstracyjny. U. pokazują na zegarze godziny wymienione 

w zadaniach oraz godziny po upływie określonego czasu. Przeliczają minuty na 

kwadranse. 

18. Wskazywanie właściwych zegarów.  

U. czytają treści zadań. Wskazują odpowiednie godziny na zegarach w podręczniku i na 

zegarach demonstracyjnych. 

19. Wskazywanie prawidłowych godzin na zegarze.  

U. czytają treść zadania. Oglądają zegar i odczytują wskazaną godzinę. Wiedząc, kiedy 

zegar wybija minuty i godziny, obliczają, ile czasu upłynęło od ostatniego uderzenia 

zegara oraz ile czasu upłynie do następnego uderzenia. 

20. Zaznaczanie godzin na zegarach.  

U. czytają propozycje programu telewizyjnego dla dzieci. Zaznaczają na zegarach 

godziny rozpoczęcia i zakończenia filmu „Przyjaźń to magia”. Obliczają w zeszycie, ile 

minut trwały filmy wymienione w programie. Uzupełniają odpowiedź i zdania.  

21. Zaznaczanie na zegarze określonej godziny.       

U. czytają treść zadania. Na zegarze demonstracyjnym zaznaczają godzinę, którą 

zobaczyła Magda. Na zegarze w ćwiczeniach zaznaczają godzinę o 20 minut późniejszą 

od tej, która widnieje na zegarze. 

22. Zaznaczanie godzin na zegarach zgodnie z treścią zadania.  

U. zaznaczają na zegarach godzinę wyjścia i powrotu Kamila ze spaceru. 


