
Lekcja: ed. polonistyczna Data:-------------- Klasa -  

 

Blok tematyczny: Temat dnia:  

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie rozróżniają pory roku, wymieniają 

szczegóły znajdujące się na obrazku, układają historyjkę obrazkową, układają zdania na 

temat, znają wyrazy następstwa czasowego.  

 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

1. Słucha w skupieniu. 

2. Układa historyjkę obrazkową. 

3. Tworzy wypowiedź ustną w formie opowiadania do wysłuchanego 

tekstu. 

  Cele sformułowane w języku ucznia: 

1. Wysłuchasz uważnie tekstu. 

2. Ułożysz historyjkę. 

3. Opowiesz tekst. 
 

Nacobezu  (co uczniowie będą potrafili po lekcji): 

- słuchać w skupieniu, 

-odpowiadać na pytania związane z tekstem, 

- przyporządkować obrazek do fabuły, 

-opowiadać wysłuchany tekst,  

- stosować wybrane określenia następstwa czasowego, 

-wymienić warunki potrzebne do życia roślinom, 

- kulturalnie  i aktywnie współpracować w parach i z grupą. 

Przebieg lekcji (metody i aktywności): 

1. Przypomnienie pory roku-taniec integracyjny „Orzeszek”. 

-Z jaką pora roku kojarzą wam się orzechy, kasztany, żołędzie? 

-Jaka jest pogoda jesienią? Czy często jest ciepło i słonecznie? Jak się ubieramy 

na dwór? Co się dzieje z roślinami? 

-Jaka pora roku jest po jesieni? Kiedy jest bardzo zimno i pada  śnieg? 

-Z czym jeszcze kojarzy się wam zima? 

-Co następuje po zimie? Na dworze robi się cieplej, wracają ptaki, pojawiają się 

na drzewach pąki. Jaka to pora roku? 

2. Słuchanie opowiadania, układanie historyjki.  

-Posłuchajcie uważnie, gdy skończę czytać spróbujcie w parach ułożyć kolejno 

obrazki. 

-Zastanówcie się, jaka pora roku była na początku opowiadania. 

-Co chłopiec z mamą robili w ogrodzie? 

-Co wydarzyło się potem? Jaka pora roku nadeszła? 



-Kiedy cebulka wykiełkowała? 

-Dlaczego chłopiec musiał tak długo czekać na swoją roślinkę? 

Dlaczego cebulka rozkwitła dopiero wiosną? 

Dlaczego kwiatek na parapecie kwitł w zimie? 

4. Cel: Opowiadam historyjkę obrazkową. 

-Kto spróbuje sam opowiedzieć całą historyjkę? 

5. Nacobezu do opowiadania: (podają uczniowie) 

-wypowiadasz się zdaniami na temat 

-zachowujesz kolejność zdarzeń 

-mówisz płynnie  

Przypominam o wyrazach: najpierw, potem, później, następnie, ….. 

6. Przerwa śródlekcyjna: Naśladowanie i odgadywanie zabaw w różnych porach 

roku  ( gra w piłkę, pływanie, jazda na łyżwach, gra w kometkę). 
7. Zróżnicowana praca przy stolikach: 

1.Pokoloruj obrazek.  

2.Pomyśl dla kogo i z jakiej okazji chłopiec przygotował bukiet, narysuj to. 

8. Podsumowanie zajęć –rundka 

Chciałbym zapamiętać ........................... 

Dzisiaj dowiedziałem się……………………… 

Trudne było dla mnie............................................. 

Dziś na lekcji najciekawsze było......... 

Kluczowe pytania dla uczniów: 

Dlaczego cebulka rozkwitła dopiero wiosną? 

Dlaczego kwiatek na parapecie kwitł w zimie? 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Sformułowanie ustnej odpowiedzi na zadanie dodatkowe.  

Praca domowa: wyhodowanie roślinki z nasionka, zwrócenie uwagi na warunki 

potrzebne roślinie do życia 

Praca dla chętnych: wykonanie książeczki- filmu animacyjnego- kiełkująca roślina 

Materiały i pomoce dydaktyczne: metodnik, opowiadanie, historyjka obrazkowa, kartki, 

kredki, komputer, rzutnik. 

 

 

Michał interesuje się przyrodą. Lubi prace w ogrodzie. Często pomaga mamie w pracach 
ogrodniczych. Pewnego jesiennego dnia mama powiedziała, że muszą przygotować się do wiosny. 
Chłopiec bardzo się zdziwił. Pomyślał „ Przecież jest jesień. Dlaczego mama mówi o wiośnie?”. Bardzo 
zaciekawiony poszedł za mamą do ogrodu.  

Tu wszystko zrozumiał. Mama chciała posadzić cebulki kwiatów, aby kwitły już wczesną wiosną. 
Najpierw zrobili małe, ale głębokie dołki w ziemi. Potem włożyli do nich cebulki kwiatów. Mama kazała 
Michałowi bardzo dokładnie przysypać je ziemią. Wyjaśniła chłopcu, że cebulki muszą być dobrze 
zabezpieczone przed zimowymi mrozami.  

Nadeszła zima. Gruba śniegowa kołderka pokryła cały ogród Michała. Chłopiec często bawił się na 
dworze. Jeździł na sankach, łyżwach. Pewnego dnia ulepił wielkiego bałwana. Bardzo zadowolony wrócił 
do domu. Przez okno swojego pokoju podziwiał śnieżnego gościa w ogrodzie. Wtedy przypomniał sobie o 
cebulkach kwiatów, które posadzili z mamą jeszcze jesienią. Od tej pory często o nich myślał.  

Wczesną wiosną śnieg stopniał. Bałwan również zniknął z ogrodu. Słońce świeciło coraz mocniej. 
Michał każdego dnia zaglądał do ogrodu. Sprawdzał, czy pojawiają się już kwiaty. Pewnego dnia zobaczył 
małe zielone listki wychodzące z ziemi. Bardzo się ucieszył. Z niecierpliwością czekał na kwiaty.  



Najpierw na delikatnych łodyżkach pojawiły się małe zielone pąki. Każdego dnia były coraz większe. Po 
kilku dniach rozkwitły z nich piękne żółte kwiaty. Michał był bardzo szczęśliwy.  

Postanowił zrobić mamie niespodziankę. Ściął kilka kwiatów i zaniósł je domu. Włożył je do 
flakonu. Czekał na powrót mamy z pracy. 
 

      Autorka tekstu: Nina Bielak - Łuszczakiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


