
 
 

 

 

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klas I-III 

„Wielkanoc” 

Zajęcia zintegrowane w obszarze 

 aktywności polonistycznej, matematycznej i technicznej. 

Oczekiwane efekty zabiegów dydaktycznych i wychowawczych po 

zrealizowaniu scenariusza zajęć: 

- uczeń utrwala wiadomości o zwyczajach związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi; 

- potrafi czytać ze zrozumieniem; 

- potrafi rozwiązać szyfrogram; 

- potrafi uzupełnić tekst z lukami; 

- umie użyć czasowników w odpowiedniej formie; 

- potrafi rozwiązywać proste i złożone zadania z treścią; 

- potrafi rozwiązać rebus; 

- utrwala tabliczkę mnożenia do 30; 

- wykonuje pracę techniczną o tematyce związanej ze świętami; 

 

Rodzaj edukacji Zadania do zajęć 

Edukacja 

polonistyczna 

Rozmowa na temat zwyczajów związanych z 

Wielkanocą 

- słuchanie opowiadania nauczyciela; 

- ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem; 

- uzupełnianie tekstu z lukami; 

- czytanie ze zrozumieniem; 

- rozwiązywanie rebusów; 

- wyszukiwanie wyrazów na podany temat; 

- odmiana czasowników przez czasy. 

Edukacja 

techniczna 

Wykonanie kurczaka lub zająca ze 

styropianowego jajka i szablonów oraz kaszy. 

- wykonanie pracy o charakterze przestrzennym, 

wycinanie elementów z kolorowej tekturki, 

oklejanie styropianowego jajka kaszą jaglaną lub 

gryczaną;  

- tworzenie wystawy prac. 



 
 

 

Edukacja 

matematyczna 

Ćwiczenia arytmetyczne i zadania tekstowe 

- kl.1 – dodawanie i odejmowanie w zakresie 12, 

korzystanie z informacji zawartych na ilustracji; 

Ćwiczenie umiejscawiania przedmiotów w 

przestrzeni, utrwalanie kierunków: lewo, prawo. 

- kl. 2 – tabliczka mnożenia w zakresie 30; 

Rozwiązywanie zadań z treścią. 

- kl. 3 – złożone zadania z treścią, obliczenia 

czasowe. 

 

Środki dydaktyczne: strona www.zdrowenietrudne.pl,  karty pracy do pobrania 

ze strony www.zdrowenietrudne.pl,  styropianowe jajko, kasza jaglana i 

gryczana, nożyczki, klej vikol. 

Tok lekcji: 

1. Wprowadzenie. Uświadomienie celu lekcji. 

Nauczyciel opowiada o zwyczajach wielkanocnych. O tradycji robienia palm, o 

święceniu pokarmów. Pyta uczniów jakie postacie ze świata zwierząt kojarzą się 

uczniom ze Świętami Wielkanocnymi. 

Wypowiedzi dzieci. 

Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów. 

2. Wykonanie karty pracy odpowiednio do klasy 1, 2 lub 3 załącznik. 

 

Dla klasy 1: 

 
1.Nauczyciel czyta polecenia, uczeń rysuje wg poleceń. Ćwiczenie ma na celu utrwalenie 

orientacji przestrzennej (prawo, lewo). 

2. Wyszukaj w zbitce literowej wyrazów związanych z Wielkanocą.  

Z pozostałych wyrazów powstanie hasło (WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZY KUPIEC). 

Utworzone hasło zapisz w liniaturze. 

3. Oblicz działania. Do wyników, które zapisałeś w jajkach przypisane są kolory. 

Według nich pokoloruj pisankę. 

4. Rozwiąż zadanie z treścią. 

5. Oblicz działania w diagramie. 

 

 

 

http://www.zdrowenietrudne.pl/


 
 

 

Dla klasy 2: 

1.Znajdź w tabeli wyrazy związane z Wielkanocą. Pokoloruj je na zielono. 

 Z pozostałych pól powstanie hasło (WESOŁY ZAJĄCZEK). 

2. Przeczytajcie po cichu tekst. Pokolorujcie pisanki według opisu.  

Podpiszcie je do kogo należą. 

3. Pokoloruj na jednakowy kolor jajka, które stanowią parę działanie na mnożenie i wynik. 

4. Rozwiąż zadania z treścią. Zapisz działania i odpowiedź. 

 

Dla klasy 3: 

1.Uzupełnij tekst z lukami. Użyj czasowników z ramki w odpowiedniej formie. 

2. Czasowniki z ramki wpisz do tabeli w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. 

3. Rozwiąż rebusy i zapisz hasła: (ZAJĄCZEK, BARANEK, PISANKA, Kupiec). 

4. Rozwiąż zadania z treścią. 

5. Wykonanie ozdoby wielkanocnej ZAJĄCZKA lub KURCZACZKA. 

 

Najpierw należy z szablonu (załącznik) wyciąć elementy, odrysować je i wyciąć 

z kolorowej tekturki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Następnie przymocować nogi do styropianowego jajka oraz uszy. Można naciąć 

jajko i wsunąć papierowe uszy albo podkleić od tyłu.  

 

Posmarować jajko klejem i obsypać kaszą (zająca – gryczaną, kurczaka – 

jaglaną).  

 

  

Na kaszę nakleić elementy papierowe. 



 
 

 

 

 

Podobnie postępuj w przypadku kurczaka. 

Przygotuj wystawę prac! 

 

 


