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Scenariusz zajęć świetlicowych – gry dydaktyczne 

 
Blok tematyczny: „Wiem, co jem” 
Temat : „Malujemy kosz z warzywami”. 
Termin: 26.10.2006 r. 
 
Cele szczegółowe: 
- opisywanie warzyw w oparciu o utwór literacki i bezpośrednią obserwację,  
- bogacenie czynnego słownika uczniów, 
- układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych jako ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem, 
- doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5,  
- kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych, 
- nauka zabawy ruchowej „Sałatka jarzynowa.” 
 
Cele operacyjne: 
- uczeń potrafi uważnie słuchać wiersza recytowanego przez nauczyciela, 
- uczeń potrafi opisać wygląd warzyw (kolor, wielkość, proporcje, kształt), w oparciu o utwór  
  literacki i obserwację eksponatów zgromadzonych w klasie,     
- uczeń umie samodzielnie ułożyć wyrazy z rozsypanki sylabowej, 
- uczeń potrafi ułożyć, rozwiązać i zilustrować treść zadania tekstowego,  
- uczeń zna obraz Piotra Augusta Renoir’a „Owoce Południa”, 
- uczeń potrafi namalować martwą naturę uwzględniając kształt, wielkość, proporcje i barwy  
  przedmiotów, 
- uczeń na podstawie danego wytworu sztuki plastycznej (obrazu), potrafi nazwać jego wykonawcę  
  (malarz), i dziedzinę sztuki (malarstwo). 
 
Środki dydaktyczne: 
 wiersz J. Brzechwy „ Na straganie”, okazy naturalne – warzywa, rozsypanka sylabowa dla każdego 
ucznia, kartoniki z narysowanymi warzywami, farby plakatowe, pędzle, papier A 3, reprodukcja 
obrazu Renoir’a „Owoce Południa”, kosz wiklinowy. 
 
Metody pracy: 
oglądowe –pokaz i obserwacja, ekspozycja, słowne – pogadanka, rozmowa, opis, 
 praktyczne - zajęć praktycznych. 
Formy:   
indywidualna, zbiorowa. 
 
Przebieg zajęć: 
1.Wprowadzenie do tematu dnia – rozwiązywanie zagadek o warzywach 
 
Jest czerwony z każdej strony, a barszcz z niego też czerwony. 
Ma gruby brzuszek i ogonek mały, będzie z niego barszczyk doskonały.  (burak) 
 
Dobra gotowana, dobra i surowa, choć nie pomarańcza a pomarańczowa. 
Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk i pociągniesz mocno, wnet z ziemi wyskoczy. 
(marchew) 
 
Kolorowej marchwi koleżanka blada 
Dzieciom nie smakuje, a zając ją zjada. (pietruszka) 
 
Zielone liście, biały kwiat. Kto go jadł na pewno zgadł. (kalafior) 
 
Z wierzchu czerwona, a w środku biała. 
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Kiedy ją (wiosną) jadłeś w język cię szczypała.  (rzodkiewka) 
 
Szparagową lub „jaśkiem” ją nazywają. 
Wszyscy to warzywo dobrze znają.  (fasola) 
 
2.Układanie wyrazów z rozsypanki sylabowej – praca indywidualna 
ce/bu/la, se/ler, ko/per, ka/pus/ta , mar/chew/ka, pie/tru/szka, ka/la/fior, fa/so/la, rzod/kiew/ka 
 
3.Rozmowa na temat warzyw ukierunkowana pytaniami nauczyciela 
-Jakie (inne) warzywa znacie? 
-Jakie warzywa lubicie? 
-Czy często spożywacie warzywa? 
-Dlaczego ludzie powinni jeść dużo warzyw? 
-Jakie potrawy można przyrządzić z warzyw? 
 
4. Zabawa ruchowa „Sałatka jarzynowa” 
Dzieci siedzą w kole na krzesłach, (o jedno krzesło mniej niż liczba uczestników). Każdy uczeń 
otrzymuje kartonik z narysowanym warzywem i przypina go (ziemniak, kapusta, marchew, burak, 
groch). Zabawę rozpoczyna nauczyciel, który wywołuje wybrane warzywo np. buraki. Dzieci, które 
mają taki kartonik szybko zamieniają się miejscami. Uczeń który nie zdąży zająć wolnego krzesła 
zostaje na środku i wywołuje inne warzywa.  
Na hasło „Sałatka jarzynowa” wszystkie dzieci zmieniają miejsca. 
 
5. Wysłuchanie wiersza „Na straganie” J. Brzechwy (dwukrotne) 
Po pierwszym wysłuchaniu uczniowie wypowiadają się swobodnie na temat wiersza. Następnie 
nauczyciel podaje pytania i prosi, aby dzieci słuchając zastanowiły się nad odpowiedziami. 
6. Rozmowa w oparciu o wiersz 
-Jakie warzywa występują w wierszu? 
-O czym rozmawiały warzywa? 
-Jaki jest nastrój wiersza? 
-Który fragment wiersza zapamiętaliście / podobał Wam się najbardziej? 
-W jaki sposób poeta opisuje warzywa? 
7. Liczenie w zakresie 5 - układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem 
zgromadzonych warzyw 
Nauczyciel podaje kilka przykładów, a następnie dzieci układają zadania. Podając treść uczniowie 
operują okazami zgromadzonymi w koszu. 
 
a)Do kosza włożę 3 brukselki i 2 buraki. Ile warzyw włożyłam do kosza?  
b)Mama do zupy obrała 2 marchewki, 1 pietruszkę, 1 selera. Ile warzyw użyła mama? 
c)Kupiłam na straganie 1 rzodkiewkę, 3 pomidory,2 cebule. Ile warzyw kupiłam na straganie? 
d)Mama włożyła Jasiowi do plecaka 2 jabłka i 1 gruszkę. Ile owoców mama włożyła Jasiowi do 
plecaka? 
e)Na podwieczorek zjadłem 1 jabłko i 2 banany. Ile owoców zjadłem na podwieczorek? 
 
8.Podanie tematu działalności plastycznej 
Dziś będziemy malowali farbami plakatowymi Kosz z warzywami. Wiemy jak w wierszu  
poeta opisał wygląd warzyw. 
13.Wystawa i omówienie prac. 
 
 
Opracowała: 
Justyna Sobolewska 
 

 


