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Scenariusz zajęć w ramach edukacji zintegrowanej dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w SOSW nr 1 w Płocku 

Klasa: III SP 

Temat :  Pory roku 

Kształcone kompetencje: indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i warsztatów. 

Cele ogólne: 

– utrwalenie charakterystycznych cech pór roku    

– rozpoznawanie pór roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w 

przyrodzie 

Umiejętności dzieci: 

– wymienia charakterystyczne cechy pór roku 

– klasyfikuje i przyporządkowuje obrazki odpowiednio do pór roku 

– zna i nazywa pory roku: ( wiosna, lato, jesień, zima) 

- prawidłowo zapisuje nazwy pór roku  

- wymienia nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności 

– rozróżnia zdania prawdziwe i fałszywe 

- rozwiązują zagadki związane z porami roku 

– chętnie odpowiada na pytania  zadawane przez nauczyciela 

- dodaje na konkretach w zakresie 30 

– doskonali sprawność umysłową i manualną 

– rozwija umiejętność współpracy  w zespole 

http://www.plock.eu/
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– rozwija wyobraźnię  i aktywność twórczą poprzez aktywny udział w zabawach 

Formy pracy 

– zespołowa, indywidualna 

Metody 

– oglądowa: obserwacji, pokazu, 

– słowna: objaśnienia, instrukcja, rozmowa 

– praktycznego działania: zadania stawiane dzieciom 

 

Pomoce 

– zagadki nt. pór roku,  laminowane ilustracje „ Cztery pory roku”, obrazki do 

poszczególnych pór roku dla każdego dziecka, buźki na patyczkach, materiały 

plastyczne: kolorowy papier, farby, pędzle, bębenek, magnetofon, płyta CD, 

łamigłówki tematyczne na stronie internetowej: www.superkid.pl 

Przebieg zajęć 

1. „ Jaka to pora roku”- zagadki słowno – obrazkowe 

To jest pani w sukni białej. 

Sypie śniegiem na świat cały, 

a malutkie te dziewczynki 

to córeczki jej, śnieżynki. 

Maluje liście kolorowo, 

http://www.plock.eu/
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na czerwono i pomarańczowo. 

Słonko świeci gdy ona się śmieje, 

kiedy płacze, to deszcz leje. 

Ma dla wszystkich złote plaże, 

chłód jeziora, w lesie cień. 

A dla dzieci, jakie ma  atrakcje? 

Dla dzieci – słoneczne wakacje! 

Jaka to pora roku rozrzuca 

zieleń wokół? Kaczeńce złoci 

na łąkach i słucha pieśni skowronka. 

2. Rozmowa z dziećmi 

– ile jest pór roku? 

– wymień je 

- zapisz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela 

– w jakie kolory ubierają się pory roku? 

http://www.plock.eu/
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– jakie znacie symbole pór roku? 

3. „Co to za pora?” – zabawa dydaktyczna 

Wszystkie dzieci losują obrazki przedstawiające symbole pór roku. 

Po zapoznaniu się z  obrazkiem dzieci określają, do jakiej pory roku należy jego 

obrazek. 

4.  Łamigłówki dotyczące pór roku na stronie www.superkid.pl : 

-„co nie pasuje?”, 

-„dojdź do celu”, 

- puzzle. 

5. „ Podróż po 4 porach roku” – zabawa dydaktyczna 

Dzieci w rozsypce spacerują i kolejno dobierają pory roku do swoich obrazków 

– uzasadniając swój wybór.  Po przypięciu obrazków do tablicy cała grupa 

sprawdza zgodność  elementów z porą roku. 

 

6. „Matematyka o każdej porze roku” – zadanie dydaktyczne 

 

Nauczyciel rozdaje kartoniki z zadaniami związanym z daną porą roku i z 

poleceniami:  

Polecenie 1: Narysujcie obrazek do zadania, wykonajcie obliczenia i 

uzupełnijcie odpowiedź.  

http://www.plock.eu/
http://www.superkid.pl/
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Polecenie 2: Napiszcie nazwę pory roku, której dotyczy to zadanie. 

 

Zadanie wiosenne: W ogródku babuni zakwitło 7 tulipanów i 13 żonkili. Ile 

razem kwiatów zakwitło?  

 

Zadanie letnie: Jacek zbudował z piasku 8 wież, a Kacper 14 wież. Ile wież 

razem zbudowali chłopcy?  

 

Zadanie jesienne: Dzieci robiły kasztanowe zwierzątka. Agata zużyła 5 

kasztanów, a Kuba o 10 więcej niż Agata. Ile razem kasztanów zużyli?  

 

Zadanie zimowe: Klasa I ulepiła 11 bałwanów, a klasa II 12 bałwanów.  

Ile razem bałwanów ulepiły dzieci?  

 

6. „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna 

Dzieci siedzą na dywanie , każde otrzymuje buźkę: uśmiechniętą ( prawda), 

Smutną ( fałsz) umieszczone na patyku. 

Nauczyciel mówi następujące zdania, a dzieci określają czy zdanie jest 

prawdziwe, czy fałszywe, pokazując  odpowiednią buźkę. 

 

Teraz jest wiosna. 

Wiosną  jeździmy na sankach. 

Latem lepimy bałwana. 

http://www.plock.eu/
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Tulipan okwiat wiosny. 

Jesienią  sady się rumienią. 

Zimą kwiaty kwitną. 

Zimą rzucamy śnieżkami. 

Jesienią dokarmiamy ptaki. 

W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu. 

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. 

Latem ubieramy choinkę. 

7. „ Moja ulubiona pora roku” – zabawa plastyczna 

Dzieci malują farbami ilustrację ulubionej pory roku. 

Podsumowanie: 

Przedstawienie, omówienie i ocenienie prac dzieci. 

Utrwalenie wiadomości dotyczących pór roku. 

 

                                        Opracowanie: Anna Kuskowska 

http://www.plock.eu/

