
             Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II 
 
 
Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad 
wodą? 
 
Cele: 
 
- wyrabianie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiednich     
zachowań nad wodą; 
- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi; 
- ukazanie dzieciom zagrożeń związanych z przebywaniem nad wodą 
podczas wypoczynku wakacyjnego; 
- rozwijanie logicznego myslenia; 
- kształcenie umiejętności pracy w grupie. 
 
Środki dydaktyczne: 
 
- ilustracje różnych krajobrazów i miejsc zabaw; 
- krzyżówka, puzzle-ilustracje dla grup, 
- wiersze: „Wakacje”, „piszą dzieci z kolonii”; 
- ułożone zdania do rozwinięcia, 
- zdania-rady na różny temat. 
 
 
Metody: 
 
- rozmowa, 
- pokaz, 
- słowna-skojarzenia, 
- aktywne działanie. 
 
Formy: 
 
- praca indywidualna, 
- praca zbiorowa, 
- praca w grupach. 
 



   Przebieg zajęć 
 

1. Dzieci siedzą w kręgu na krzesełkach. 
Powitanie: 
- witam wszystkie dzieci, które lubią się bawić, 
- witam wszystkie dzieci, które lubią pływać w basenie, w rzece, 
w morzu, w jeziorze. 
Zadaniem dzieci jest zmiana miejsca z innymi dziećmi, którzy 
stwierdzą, że się do nich odnosi to powitanie.   
  

2. Praca w grupach. 
    O temacie dzisiejszych zajęć dowiecie się, gdy rozwiążecie    
krzyżówkę . Hasło: WKRÓTCE WAKACJE 
 
3. Wśród zgrowadzonych ilustracji przedstawione są miejsca i 

formy letniego wypoczynku. Uczniowie wybierają tylko te, 
które związane są tylko z wodą(w tym żaglówki, łódki, kajaki, 
rowery wodne, statki, basen, kapok) i opowiadają o nich. Dzieci 
zakładają kapoki, w łódkach są z dorosłymi, budując zamki z 
piasku, mają na głowach kapelusiki...... 

 
4. Nauczyciel podaje rytm, a dzieci wystukują w takt rytmu słowa 

kojarzące się z tematem: WAKACJE – plecak, plaża, słońce.... 
 

5. Czytanie wierszy: „Piszą dzieci z kolonii”, „Wakacje”. Analiza 
treści wierszy i porównanie z własnymi planami. 
- kto z was wybiera się w góry, nad morze, nad jeziora....? 
 

6. Rozmowa na temat: Czy potrafimy dbać o swoje 
bezpieczeństwo nad wodą? 
Burza mózgów: woda kojarzy mi się z ............. . Wszystkie 
propozycje zapisuje nauczyciel na tablicy. Następnie uczniowie 
porządkują te wyrazy według alfabetu i zapisują w zewszytach. 
 

7. Utrwalanie nazw Morze Bałtyckie, Wisła, Mazury. 
- kto z was wie jak nazywa się nasze morze? 
- kto z was wie, jak nazywa się kraina, gdzie jest najwięcej 
jezior/ 



- jak nazywa się nasza największa rzeka? 
8. Zabawa ruchowa taneczno-naśladowcza  przy piosence „Płynie łódź 
moja wzburzonym morzem”. 
 
9. Praca w grupach 
O czym należy pamiętać podczas zabaw? Jak bezpiecznie korzystać z 
zabaw nad wodą? 
Dzieci losują ilustracje z widokami: morza, jeziora, rzeki, potoku. 
Układają puzzle i naklejają na duży karton. 
Ze zbioru rad – zdań wybierają tylko te, które pasują do ilustracji. 
Omówienie prac. 
 
10. Uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w ramkach. 
 
W czasie wakacji odwiedzimy różne zakątki................. . Ewa i Kasia 
pojadą w ............ . Krzyś i Jacek będą kąpać się w .............. . Muszą 
bardzo uważać na duże ............. . Będą kąpać się tylko w ..................... 
miejscach i pod opieką ............. . 
                                        

                                                                   
                                   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polski wyznaczonych  góry fale morzu ratownika 



Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl.III 
 
Temat: Wkrótce wakacje. Czy potrafimy dbać o swoje 
bezpieczeństwo nad wodą? 
 
Cele: 
- ukazanie dzieciom zagrożeń związanych z przebywaniem nad wodą; 
- rozwijanie umiejętności przewidywania własnych czynów; 
- rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności; 
- rozwijanie umiejętności samodzielnego pisania krótkich wypowiedzi 
na dany temat. 
 
Środki dydaktyczne: 
- wiersz pt. „Wakacje”; 
- kartki z zadaniami dla grup; 
- zeszyt ćwiczeń; 
- puzzle. 
 
Metody: 
- rozmowa; 
- aktywne działanie; 
- burza mózgów; 
- scenki dramowe. 
 
Formy: 
- praca zbiorowa; 
- praca w grupie; 
- praca indywidualna. 
 
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

1. Taniec powitalny „Podróż autokarem” przy muzyce „Sewilla se 
bella loza”(Klanza). 

2. Burza mózgów: „Co to są wakacje”. Wszystkie propozycje 
nauczyciel zapisuje na tablicy. 

 



3. Wypowiedzi dzieci na temat: „Jakie atrakcje czekają na nas w 
czasie wakacji?” na podstawie wiersza pt. „Wakacje”. 

4. Odgrywanie scenek dramowych przedstawiających wakacyjne 
atrakcje – praca w grupach. 

Nauczyciel rozdaje kartki z propozycjami scenek. Każdy uczeń w 
grupie musi odegrać jakąś rolę. Następnie prezentują ją za pomocą 
gestów, mimiki, rekwizytów(ławki, krzesła). Inni muszą odgadnąć 
temat prezentacji. 
Przykładowe zadania: pływanie żaglówką, opalanie się na plaży, 
zabawa piłką na piasku, budowanie w piasku, pływanie kajakiem itp. 
 

5. Każda grupa otrzymuje puzzle( ilustracje przedstawiające scenki 
z zadania 3), które zawierają elementy niepasujące do ilustracji. 
Zadaniem grup jest prawidłowe ułożenie obrazka i ułożyć do 
niego kilka rad dotyczących bezpiecznego spędzenia wakacji w 
tym miejscu. Uczniowie zapisują swoje rady na kartkach i 
naklejają je na planszy z ilustracją. 

Odczytanie rad i wskazanie najciekawszych. 
 

6. Zabawa taneczna przy piosence „Lato, lato, lato czeka...” 
 
7.  Samodzielne pisanie krótkiej wypowiedzi na temat „Jakie mogą 
być wakacje?, Jak można je spędzić?”. Wskazanie w zdaniach 
przymiotników i przysłówków. 
 
8. Wykonanie techniką origami czapki przeciwsłonecznej. 


