
                                Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej 

 

Klasa: 1a                  

Temat tygodnia: Melodia  przedwiośnia 

Temat dnia: Literowe opowieści – c jak córka 

Temat zajęć: Poznanie wiosennych oznak  w górach na podstawie     

                        ilustracji i własnych obserwacji; budowa rośliny cebulowej 

Cele zajęć: 

Uczeń: 

- zna wiosenne oznaki wiosny w górach 

- rozumie pojęcie rośliny cebulowe 

- wymienia kolejne etapy rozwoju roślin cebulowych 

- argumentuje swoje wypowiedzi 

Cele sformułowane w języku ucznia: 

- poznasz nazwy wiosennych roślin cebulowych i rolę cebuli w ich rozwoju 

Pytanie kluczowe: 

O czym mogą opowiadać krokusy innym kwiatom, kiedy pojawią się na górskich                                                                     
halach? 

Nacobezu: 

- wymienisz pierwsze wiosenne kwiaty 

-  przedstawisz w poprawnej kolejności etapy rozwoju rośliny cebulowej 

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania 

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 



Środki dydaktyczne: biały papierowy dywan, papierowe krokusy i przebiśniegi, 
klej, patyczki z imionami uczniów, cebulki kwiatów, ziemia, doniczki, tablica 
multimedialna, laptop, rzutnik, Pakiet: „Szkolni Przyjaciele” kl.1. Podręcznik 
cz.3, Karty ćwiczeń cz.3, płyta: Tańce dla grupy( Klauza), odtwarzacz CD, 
,,światła drogowe” 

Przebieg zajęć: 

1.Powitanie 

2.Wprowadzenie do tematu zajęć,, Dywan z kwiatów” 

Uczniowie widzą biały dywan usłany kolorowymi krokusami i białymi 
przebiśniegami, siadają wokół niego i odpowiadają na pytania nauczyciela np.. 

- nazwijcie to, co widzicie przed sobą, 

-jak nazywają się fioletowe i białe kwiaty, 

- z jaką porą  roku kojarzą wam się te kwiaty 

3. Zapoznanie uczniów z tematem  i celami zajęć, podanie uczniom Nacobezu 

4.Oglądanie i opisywanie ilustracji w Podręczniku str.37-38 

Uczniowie przyglądają się ilustracji. Zwracają uwagę na elementy obrazka na 
pierwszym planie ( bałwan, strumyk, rodzina, kwiaty, chata) oraz na te, które 
stanowią tło ilustracji( góry). Podają nazwę pory roku przedstawioną na 
ilustracji i argumentują swoją wypowiedź.                                                                        
( Do wypowiedzi uczniowie zostają wylosowani za pomocą patyczków) 

5.Słuchanie tekstu przyrodniczego  

Nauczyciel czyta tekst.( podręcznik str.38) 

 Po wysłuchaniu uczniowie w grupach próbują wyjaśnić dlaczego w dolinach 
rozpoczyna się już wiosna, a w  górach króluje jeszcze zima. 

6. Budzenie się wiosennych kwiatów( taniec Klanzy) 

7.Wyjaśnienie pojęcia ,, rośliny cebulowe”( np. hiacynt, krokus, tulipan). 
Wyjaśnienie roli cebuli w rozwoju rośliny ( pełni rolę spichlerza i pozwala 
roślinie przetrwać zimę). 



8. Posadzenie w grupach cebuli kwiatów 

9. Wykonanie ćwiczenia w Kartach ćwiczeń cz.3, str.36, ćw.1. 

    Numerowanie czynności związanych z rozwojem rośliny cebulowej. 

10. Zadanie pracy domowej: Karty ćwiczeń str.38, ćw.8 

11.Podsumowanie zajęć metodą,, świateł drogowych” 

   zielone ( wszystko było dla mnie jasne) 

   żółte ( rozumiem częściowo) 

   czerwone ( nie rozumiem) 

Nauczyciel wyjaśnia wątpliwości. 

12. Zakończenie zajęć 
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