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Temat o�rodka: Jesie� 
Temat dnia: Jesienne zwyczaje zwierz�t. 
 
 
Cele operacyjne: 
- ucze� wie, które ptaki odlatuj� na zim�, które zostaj�, a które przylatuj� do nas 
- wymienia nazwy zwierz�t zasypiaj�cych i �eruj�cych podczas zimy 
- wie w jaki sposób zwierz�ta przystosowuj� si� do zimy 
- potrafi korzysta� z literatury przyrodniczej podczas gromadzenia wiadomo�ci dotycz�cych trybu �ycia zwierz�t i wypowiada� si� na jej 

podstawie i podstawie własnych obserwacji 
- umie argumentowa� swoje wypowiedzi 
- potrafi samodzielnie zredagowa� zdania w formie krótkiej notatki i nada� jej tytuł 
- zna powiedzonka o zwierz�tach np.: wybiera si� jak sójka za morze 
- zna zasady pisowni wyrazów z „ó” wymiennym 
- czyta cicho ze zrozumieniem 
- analizuje tekst zadania (stwierdza co jest dane, niewiadome, jakie s� zwi�zki mi�dzy nimi i ujmuje tre�� zadania w postaci „skrótowego 

zapisu” 
- układa równanie do warunków danych w zadaniu i rozwi�zuje je 
- rozumie, �e umiej�tno�� dotrzymywania słowa jest pozytywn� cech� człowieka 
- przestrzega ustalonych zasad i reguł podczas zabaw ruchowych i pracy w grupach 
- godzi indywidualno�� z interesem grupy. 



 

Rodzaje edukacji  
i ogniwa zaj�� 

Umiej�tno�ci 
kluczowe 

Sytuacje dydaktyczne �rodki 
dydaktyczne 

Metody 

CZ��� 
WST�PNA 
Czynno�ci 
organizacyjno-
porz�dkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawi�zywanie  
i podtrzymywanie 
kontaktów 
 
Budowanie wi�zi 
mi�dzyludzkich 

1.  Powitanie, sprawdzenie obecno�ci. 
- Witam dzieci, które maj� wesołe minki, witam chłopców 

i dziewczynki. 
- U�ci�nij dło� koledze lub kole�ance w ławce, u�miechnij si� do 

dzieci siedz�cych za tob�, przed tob� i obok. 
Zabawa integracyjna: „ Z mojej prawej strony jest wolne 

miejsce” 
Dzieci siedz� na krzesełkach w kr�gu. Dziecko, które ma to 

krzesło ze swojej prawej strony mówi: „Z mojej prawej strony jest 
wolne miejsce. Niech podejdzie do mnie Ania pod postaci� �aby 
(słonia, psa, osy itp.)”. Ania podchodzi skacz�c jak �aba, a na 
zwolnione przez ni� miejsce zapraszane jest w podobny sposób 
kolejne dziecko. 

Uczniowie przy piosence „Gawron” maszeruj� po obwodzie koła 
i podczas marszu wybieraj� dla siebie emblemat z dowolnym 
zwierz�tkiem. 
 

 

 

 

 

Pudełko  
z emblematami: 
wróbli, �abek, 
sów, pszczółek. 

 

 

 

 

Nagranie 
piosenki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E - zabawa 

 

 

 

Edukacja 
polonistyczna 
 
Sformułowanie 
tematu 

Wykorzystanie 
do�wiadcze� 
ł�czenie  
i porz�dkowanie 
ró�nych 

Rozwi�zywanie pl�taninki i krzy	ówki z hasłem – planowanie i 
zapisanie tematu dnia. 

Pytanie: 
- Czy domy�lacie si� o czym b�dziemy dzisiaj rozmawia�? 

(pomysły dzieci) 

 

Karta pracy nr 1   
(zał. nr 1) 

 

 

 



tematu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�wiczenie 
ortograficzne 
 
 
 
 
Nawi�zanie do 
tekstu czytanki 

elementów wiedzy (pomysły dzieci) 
- Przeczytajcie słowa gawrona bez powtarzaj�cych si� sylab 

a odczytacie hasło – temat dnia. 
Hasło: Jesienne zwyczaje zwierz�t. 
- Co to znaczy: Jesienne zwyczaje zwierz�t? 

• Wpisywanie nazw zwierz�t odgadni�tych z zagadek do 
krzy�ówki 

• Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z ó wymiennym 
i niewymiennym. 

• Odczytanie i zapisanie na tablicy nazw zwierz�t, w których 
wyst�puje ó wymienne np.: 

Kózka – koza 
Mrówka – mrowisko 
Sówka – sowa 
Pszczółka – pszczoła itp. (pomysły dzieci) 
Sokół – sokoły 

• Odczytanie hasła krzy�ówki: „Sójka”, zach�cenie do 
wysłuchania nagrania. 

 

 

 

E – zabawa 
dydaktyczna 

II CZ��� 
WŁA�CIWA 
 
Edukacja 
polonistyczna 
 
�wiczenia w 
cichym czytaniu ze 

 
 
 
 
 
Ocena postaw  
i post�powania 

2. Wysłuchanie nagrania opowiadania pt.: „Jak si� krasnal 
Hałabała z sójkami za morze wybierał”? 

Pytania: 
- Kto jest bohaterem czytanki? 
- Co przeszkadzało sójkom wybra� si� za morze? 
- Dlaczego wróbel postanowił zosta� w kraju? 
- Czy sójka proponuj�c podró� krasnalowi mogła dotrzyma� 

Nagranie tekstu 
L. 
Krzemienieckiej 
z podziałem na 
role podr�czniki 
JUKI kl. II s I str. 
58-60. 

A – E praca z 
tekstem 



cichym czytaniu ze 
zrozumieniem 

własnego i innych 
zgodnie z 
przyj�tymi 
normami i 
systemem 
warto�ci. 
 

słowa? 
- Czy umiej�tno�� dotrzymania słowa jest pozytywn� cech� 

człowieka? 
(Niektóre odpowiedzi dzieci popieraj� czytanymi fragmentami 

tekstu). 
 

58-60. 

 

Edukacja 
polonistyczna 
 
Opracowanie 
nowego materiału 

 3. Dobieranie wyja�nie� do zwi�zków frazeologicznych 
zwi�zanych ze zwierz�tami (praca w grupach). 

(Dzieci tworz� 4 grupy dobieraj� si� wg. emblematów) 

• Losowanie powiedzonek o zwierz�tach przez liderów grup. 

• Zaznaczanie wyrazów przy odpowiednich wyja�nieniach 
podanych zwrotów przez dzieci po krótkiej naradzie w grupach 
i zapisanie ich na tablicy. 

Na          Sójki             odlatuj�               południe 

 

 

Powiedzonka dla 
grup karta pracy 
zał 2. 

 

 

P problemowe 
O �wiczenia 

�wiczenia 
słownikowo-
frazeologiczne 

Zdobywanie 
wiedzy i 
umiej�tno�ci 

4. Odczytanie wła�ciwie dobranych znacze� do 
poszczególnych powiedze�. np.: 

Gr I – „Patrze� na kogo� wilkiem” znaczy odnosi� si� do niego 
nieufnie 
Gr II – „Gapi� si� jak sroka w ko��” znaczy uparcie przypatrywa� 
si� czemu� 
Gr III – „Krecia robota” oznacza działanie podst�pne, skryte 
szkodliwe 
Gr IV – „Wybiera� si� jak sójka za morze” to inaczej guzdra� si� z 
przygotowaniami do podró�y 

• Uło�enie hasła po odczytaniu wyrazów zapisanych na tablicy: 
Sójki odlatuj� na południe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – praca z 
tekstem 

O – �wiczenie 

 

 

 

A - pogadanka 



• Nauczyciel uzupełnia informacj� o sójkach i pokazuje ilustracj� ptaka 
- W rzeczywisto�ci nasze sójki odlatuj� i to cz�sto do�� daleko na 
południe. Sójki widywane w kraju zim� pochodz� przewa�nie z 
północy. 

Atlas ptaków 

Edukacja 
polonistyczno-
�rodowiskowa 
 
 
 
 
�wiczenia w 
mówieniu 

 
 
Zdobywanie 
wiedzy i 
umiej�tno�ci 

5. Przygotowanie uczniów do odbioru tre�ci wiersza „Dzikie 
G�si” 

Podczas słuchania nale�y zwróci� uwag� na zmiany zachodz�ce w 
przyrodzie jesieni� opisane przez poetk�. 
Wzorowe czytanie wiersza przez nauczyciela (bez podania tytułu) 
Analiza tre�ci wiersza 
- Jaki nastrój wywołuje wiersz? 
- Jakie zmiany zachodz�ce w przyrodzie s� tam opisane? 
- Dlaczego ptaki odlatuj� z Polski na jesieni? 
- Co oznacza słowo: dzionki? 
- Zaproponujcie tytuł do wysłuchanego wiersza. 
(Uczniowie podaj� ró�ne propozycje, a nast�pnie konfrontuj� 
swoje pomysły z oryginalnym tytułem) 

 Wiersz „Dzikie 
G�si” podr. Kl. II 
s I wyd. „JUKA” 

E – ekspozycja 
utworu 

 

 

 

A - pogadanka 

Edukacja 
polonistyczno-
�rodowiskowa 
 
 
 
 
 
 

 6. Ciche czytanie wiersza poł�czone z wykonywaniem zada� 
na „Karcie pracy ucznia” 

• Podkre�lanie przymiotników w wierszu. 

• Dobieranie odpowiednich przymiotników do podanych 
rzeczowników (po ustaleniu na jakie pytania odpowiadaj� 
przymiotniki) 

Chłody – jesienne              noce – długie i ciemne 
Słoty – jesienne                  g�ski – dzikie i �ałosne 
Dni, dzionki – krótkie 

Karty pracy nr 1 
zał. 1 

A – praca z 
tekstem 

 

O – �wiczenia 

 

 



Utrwalenie 
wiadomo�ci  
o cz��ciach mowy 

• Sprawdzenie poprawno�ci wykonanej pracy: 

• Odczytanie wyra�e� przez dzieci 
- Dlaczego te wyra�enia nie s� zdaniami? 

�wiczenia w 
budowaniu zda� 

Wykorzystanie 
j�zyka do 
przedstawiania 
swoich 
umiej�tno�ci 

7. Redagowanie zda� 
- Spróbujmy do rzeczowników i przymiotników doda� 

odpowiednie czasowniki. 

• Dzieci buduj� zdania, nauczyciel zapisuje je na tablicy np.: 
Chłody jesienne nadci�gaj�. 
Słoty jesienne s� nieprzyjemne. 
Nastały noce długie i ciemne a dni krótkie 
Odlatuj� dzikie i �ałosne g�ski. 

 P – pogadanka 
problemowa 

 

O - �wiczenia 

Edukacja 
polonistyczna 
 
�wiczenia w 
pisaniu 

 
Wykorzystywanie 
j�zyka do 
opisywania 
rzeczywisto�ci 

8. Przepisywanie zda�. 
• Przeczytanie zda� zapisanych na tablicy, uło�enie tytułu do 

notatki np.: „Pó�na jesie�” 

• Przepisanie z komentowaniem notatki do zeszytu 
z podkre�leniem czasowników w zdaniu 

• Samokontrola – porównywanie własnego zapisu z zapisem na 
tablicy 

• Zwrócenie uwagi na rol� czasownika w zdaniu. 

zeszyty O – �wiczenia 

 

Edukacja 
muzyczno - 
ruchowa 

Nawi�zywanie, 
podtrzymywanie 
kontaktów i wi�zi 
kole�e�skich 

9. Zabawa bie	na „Berek 	uraw” 
Opis zabawy: 
Dzieci ustawiaj� si� w lu�nej gromadce. Wybieramy berka, którego 
oznaczamy szarf� BEREK biega za dzie�mi, które uciekaj� w 
ró�ne strony. Kto chce unikn�� schwytania staje na jednej nodze, 
podkładaj�c pod kolano drugiej wysoko ugi�tej, r�k�, któr� 

  



równocze�nie chwyta si� za nos. W tej pozycji dziecko podobne 
jest do �urawia. Je�li berek zd��y dotkn�� kogo�, zanim przyjmie 
on posta� �urawia, wówczas dotkni�ty zostaje berkiem.  
(Uwaga! Berek nie mo�e przystawa� przed �urawiem i czeka�, a� 
ten zm�czy si� trudn� do dłu�szego utrzymania pozycje ciała) 

Edukacja 
�rodowiskowa 
 
 
 
 
Opracowanie 
nowego materiału 

 
 
 
Zdobywanie 
wiedzy i 
umiej�tno�ci 
 
Rozwi�zywanie 
problemów w 
sposób twórczy 
 
 
 
Poszukiwanie, 
porz�dkowanie  
i wykorzystanie 
informacji z 
ró�nych �ródeł 

Gromadzimy wiadomo�ci o zwyczajach zwierz�t jesieni� 
11. Wyszukiwanie i czytanie informacji o zwyczajach zwierz�t 
– rozwi�zywanie fiszek problemowych – wiod�cych (praca w 
czterech grupach) 
Ka�da grupa otrzymuje fiszk�, w której znajduj� si� zadania do 
wykonania i wykaz materiałów �ródłowych, z których mo�na 
uzyska� informacje lub wskazówki. 
- Gr I „Wróbelki”  - Zdobywanie wiadomo�ci na temat zwierz�t 
�eruj�cych przez cał� zim� i zapadaj�cych w zimowy sen oraz 
ich przygotowa� do tego trudnego okresu 

- Gr II „	abki” – Gromadzenie wiadomo�ci na temat miejsc 
zimowania niektórych zwierz�t, poznanie zwyczajów je�a. 

- Gr III „Sówki” – Wyszukiwanie wiadomo�ci o ptakach 
odlatuj�cych, przylatuj�cych i zostaj�cych u nas na zim�.  

Nauczyciel czuwa nad zespołow� prac� uczniów, doradza, pomaga 
w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

Fiszki 
problemowe 
wiod�ce dla 
poszczególnych 
grup 
przygotowane 
przez nauczyciela 

Zał. 3,4,5, 

 

Edukacja 
polonistyczno- 
�rodowiskowa 

 
 
 
Prezentowanie 
własnego punktu 

12. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat zwyczajów na 
podstawie własnych obserwacji, artykułów z literatury 
i uzupełnionych fiszek wiod�cych – pracy grupowej. 

 

Fiszki 
wypełnione przez 
dzieci 

Pudełko ze 

 

 

P - pogadanka 



własnego punktu 
widzenia. 

wiadome 
u�ywanie j�zyka 
jako narz�dzia 
porozumiewania 
si� mi�dzy lud�mi. 

 Liderzy  prezentuj� prac� grupy. 
Nauczyciel udziela dzieciom pochwały za �wietne przygotowanie 
fiszki, za ciekawe wypowiedzi. Uczniowie aktywni sami wybieraj� 
z pudełka znaczki aktywno�ci – „Przyjaciel przyrody” 

znaczkami 
sprawno�ciowymi 
(aktywizuj�cymi) 

 

Edukacja 
polonistyczno- 
�rodowiskowa 
 
 
Planowanie 

 
 
 
Argumentowanie i 
obrona własnego 
zdania. 
Rozwi�zywanie 
problemów w 
sposób twórczy. 

13. „Skojarzeniowe słoneczko” – jak mo	emy pomóc 
zwierz�tom nie przesypiaj�cym i pozostaj�cym u nas na 
zim�? – praca w grupach. 

• Dzieci dziel� si� na cztery grupy i zapisuj� na pi�ciu �ółtych 
karteczkach wspólne pomysły – rozwi�zania, nawi�zuj�c 
dyskusj� w małych zespołach. 

• Siadaj� w kr�gu na �rodku dywanu le�y wyci�te koło z 
napisem: „Pomo�emy ptakom” 

• Liderzy grup odczytuj� swoje pomysły i układaj� obok koła, 
je�li dzieci maj� jednakowe pomysły układaj� je w promyczek. 

• Nauczyciel odczytuje wszystkie rozwi�zania i chwali dzieci za 
pomysłowo��. Zapisuje najlepsze, najpilniejsze pomysły na 
tablicy „Plany na przyszło��” 

 

 

	ółte karteczki 
papierowe koło z 
napisem 
„Pomo�emy 
ptakom” 
flamastry 

P – problemowe 
aktywizuj�ce 
„Burza 
mózgów” 

 

 

„Skojarzeniowe 
słoneczko” 

PRZERWA 

NIADANIOWA 
 
Edukacja 
muzyczno-ruchowa 

Nawi�zywanie 
kontaktów i 
podtrzymywanie 
wi�zi kole�e�skich 

14. Przypomnienie piosenki „Wiewióreczka” poł�czonej 
z inscenizacj�. 

Opis. 
I zwrotka – dzieci dobieraj� si� trójkami. Jedno z nich (wiewiórka) 
wchodzi do �rodka koła – dziupli, które tworzy para. W czasie I 
zwrotki dziecko przedstawiaj�ce wiewiórk� skacze obok dziupli 
(b�d� przeskakuje z nogi na nog�) 
II zwrotka – Dziecko (wiewiórka) wchodzi do �rodka koła, gładzi 
si� po brzuchu i na�laduje dło�mi gniecenie orzechów. 

Piosenka 
„Wiewióreczka” 
sł. J. Porozi�ska 
muz. M. Londzin 
(zał. 11) 

Pomysł zabawy 
insc.. B. Lipi�ski 

E, O Ekspresja 
muzyczno-
ruchowa 



si� po brzuchu i na�laduje dło�mi gniecenie orzechów. 
III zwrotka – Wiewiórka wychodzi z kółka i na�laduje zbieranie 
zapasów z wrzuceniem do dziupli. 
IV zwrotka – Wiewiórka wyci�ga zł�czone r�ce przed siebie a 
pozostała dwójka na�laduje wrzucanie orzechów. 
V zwrotka – Dzieci przeskakuj� z nogi na nog� w małych 
kółeczkach. 
W czasie powtórzenia refrenu wiewióreczki podskokami wysuwaj� 
si� przed grup� i wraz z ko�cem melodii przykucaj�. 
 

Edukacja 
matematyczno- 
polonistyczna. 
 
 
�wiczenie techniki 
rachunkowej. 
Dodawanie i 
odejmowanie w 
zakresie 100.  
 
�wiczenie 
ortograficzne 
 
 
 
 
 

Wykorzystanie 
do�wiadcze�, 
ł�czenie i 
porz�dkowanie 
ró�nych 
elementów 
wiedzy. 

15. Rachunek pami�ciowy 
- Obliczcie sumy i ró�nice, poł�czcie je z odpowiednimi liczbami 

umieszczonymi wewn�trz liter ó lub u, a dowiecie, jakimi 
literami trzeba uzupełni� wyrazy. 

Wykonanie zadania na tablicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- których wyrazów pisowni� potraficie wyja�ni�? 
- Odczytajcie rzeczowniki. 
- Odczytajcie czasowniki i przymiotniki. 

 O �wiczenia 
rachunkowe 

 

 

E – zabawa 
dydaktyczna 

 

 

O �wiczenia 

 

E - zabawa 

29

 
62

 
92

 

84

60
 

100
 

72
 

50

40

59-30 sójka
49+11 kuk . łka
68-6 pszcz . łka
95+5 sz . ka
71+21 mr . wka
75-25 r . da
34+6 dł . gie
42+42 chł . d
79-7 tr . d



Edukacja 
matematyczna 

Zagadki matematyczne. 
Sójka w podró� si� wybierała. To na jeden, to na drugi stos paczki 
układała. Uło�yła ju� 28, ale prac� wci�� zaj�ta. Ile w ka�dym 
stosie ma paczek? Tego nie pami�ta! 
Wpiszcie w okienko, po ile paczek  mogło by� w ka�dym stosie. 
Dzieci uzupełniaj� działania na tablicy. 

28 = � + � 

28 = � + � 
Ruda wiewióreczka orzeszki zbierała. To do jednej to do drugiej 
dziupli je chowała. Nazbierała ich sporo ale ci�gle podjadała. 
W obu dziuplach policzyła i 28 miała. 
Przedstawcie liczb� 28 na kilka sposobów w postaci ró�nicy 
Propozycje dzieci np.: 28 = 30 – 2, 29 – 1 itp. 

Edukacja 
matematyczna 

 
Wykorzystanie 
j�zyka symboli 
matematycznych 
do opisywania 
rzeczywisto�ci. 

16. Wspólne rozwi�zywanie zadania tekstowego 
z zastosowaniem równania. 

Tomek lubi obserwowa� ptaki. Rano widział na ł�ce kilka dzikich 
g�sek szykuj�cych si� do odlotu. Potem zaobserwował 15 g�si, 
które doleciały od strony rzeki. W południe podziwiał pi�kny klucz 
odlatuj�cych g�si składaj�cy si� z 40 ptaków. Ile g�si widział na 
ł�ce rano. 
Analiza zadania. 
- Zapisanie skrótowo tre�ci zadania na tablicy 

było               doleciało              odleciało 
- Czy wiemy ile rano było g�si? Jak to oznaczymy? 
- Czy wiemy ile g�si doleciało? 
- Czy wiemy ile g�si odleciało? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – 
rozwi�zywanie 
zada� 



- Z jakim działaniem matematycznym kojarzy nam si� 
czasownik „doleciało” (z dodawaniem) 

- Jaki znak postawimy przed wyrazem odleciało? (znak 
równo�ci) 

- Zapiszcie te informacje pod odpowiednimi danymi: 
było               doleciało              odleciało 
   x         +           15           =          40 

- Co otrzymali�my? 
- Przedstawcie rozwi�zanie równania za pomoc� grafu 

i zapiszcie rozwi�zanie. 
 
 
 
 
 
 
 
- Sprawd�cie, czy dobrze obliczyli�my? 

25 + 15 = 40 lub 20 + 10 + 5 + 5 = 40 
- Jaka b�dzie odpowied�? 
Dzieci zapisuj� pytanie, rysuj� graf, wpisuj� rozwi�zanie 
i odpowied� do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeszyty 

Edukacja 
matematyczna 

 
 
 
 

17. Rozwi�zywanie zadania drugiego. 
Je�, �eby prze�y� zim� musi zbiera� bardzo du�o li�ci na zimow� 
kryjówk�. Aby tego dokona� nazbierał 46 du�ych li�ci i zrzucił je 
pod drzewem. Potem wyruszył ponownie na poszukiwania gdy� 
okazało si�, �e li�ci zebrał za mało. Wszystkich li�ci nazbierał 96. 

  

P – 
rozwi�zywanie 
zada� 

 

X
25

+ 15
x + 15 = 40
x = 40 - 15
x = 25

- 15

40

 



Zdobywanie 
wiedzy i 
umiejetno�ci 

okazało si�, �e li�ci zebrał za mało. Wszystkich li�ci nazbierał 96. 
Analiza tre�ci zadania. 
- Czy mo�emy przyst�pi� do rozwi�zania zadania? (nie, brakuje 

pytania) 

• Układanie pytania, szukanie danych i zapisanie tre�ci zadania w 
skrótowym zapisie. 

• Uzupełnienie skrótowego zapisu równaniem 
nazbierał                    doszukał                           ma razem 

             46           +                y                 =                    96 

• Przedstawienie rozwi�zania na grafie – korzystanie z własno�ci 
przemienno�ci dodawania 

 
 
Sprawdzenie poprawno�ci wykonania zadania i udzielenie 
odpowiedzi. 

zada� 

III CZ��� 
KO
COWA 
 
Ewaluacja zaj�� 
 
 
Uzyskanie 
informacji zwrotnej 

 
 
 
 
 
Odkrywanie siebie 
i samoakceptacja 

19. Podsumowanie zaje�.  
• Czego ciekawego nauczyli�cie si� na zaj�ciach? 

• Co sprawiało trudno�ci i kłopoty? 

• Czy ka�dy jest z siebie zadowolony> 
Oce� swoj� aktywno�� przy pomocy palców jednej r�ki. 
- Wpiszcie do karty samooceny w walizce to co wam si� 

podobało na dzisiejszych zaj�ciach. I na pewno we�miecie do 
domu. W koszu zapiszcie to co wam si� nie podobało na 
zaj�ciach, to co by�cie chcieli wyrzuci� z pami�ci. 

 

 

 

 

 

 

Karta samooceny 

 

E – ekspresja 

 

 

 

I – instrukta� 

 

 

O – działanie 
praktyczne 

 



Zał�cznik1 

Karta pracy nr 1. 

 
1. Przeczytajcie słowa  bez powtarzaj�cych si� sylab a odczytasz hasło – temat dnia.  

 

�WIRJE�WIRSIEN�WIRNE  ZWY�WIRCZA�WIRJE�WIR ZWIE�WIRRZ�T 

 

 

 

 

Hasło: ......................................................................................................................... 

2. Wpisz nazwy zwierz�t z odgadni�tych zagadek do krzy�ówki. Odczytaj hasło. 

1. Córeczka ptaka poluj�cego noc� 

2. Mówi�, �e chodzi bardzo powoli 

3. Jedna wiosny nie czyni 

4. Ruda mieszkanka lasu 

5. 	eby nie skakała, to by nó�ki nie złamała 

              

              

              

              

              

 

Hasło: ................................................................................... 

3. Przeczytaj cicho wiersz pt.:” Dzikie g�si” E. Szelburg-Zarembiny (P. str. 54) 
Podkre�l ołówkiem wszystkie przymiotniki. 

4. Dobierz z wiersza odpowiednie przymiotniki do podanych rzeczowników. 

Chłody - ......................  noce - ..................... i .................... 

Słoty - .........................  g�ski - .................... i .................... 

Dzionki - ..................... 



Karta pracy nr 2 

Zał�cznik 2 

ZWIERZ�TA W ZNANYCH POWIEDZENIACH 

Gr. I 

Zaznaczcie wyraz przy wła�ciwym wyja�nieniu podanego powiedzenia o zwierz�tku. 

• Patrze� na kogo� wilkiem to: 

Gile  Patrze� na kogo� zza okularów. 

Sójki  Odnosi� si� do kogo� nieufnie, wrogo. 

Wrony  Traktowa� kogo� wynio�le, lekcewa��co. 

 

 

Gr. II Zaznaczcie wyraz przy wła�ciwym wyja�nieniu podanego powiedzenia o 
zwierz�tku 

• Gapi� si� jak sroka w ko�� oznacza: 

Odlatuj�  Uparcie przypatrywa� si� czemu�. 

Przylatuj�  Patrze� na co� sennym wzrokiem. 

Siedz�   Patrze� na co� nieuwa�nie. 

 

Gr. III Zaznaczcie wyraz przy wła�ciwym wyja�nieniu podanego powiedzenia o 
zwierz�tku. 

• Krecia robota to: 

Na  Działanie skryte, podst�pne , szkodliwe. 

Pod  Kopanie motyk� w ogródku. 

W  Zabawa w piaskownicy. 

 

Gr. IV Zaznaczcie wyraz przy wła�ciwym wyja�nieniu podanego powiedzenia o 
zwierz�tku. 

• Wybiera� si� jak sójka za morze znaczy: 

Wschód  
pieszy� si� bardzo przed podró��. 

Południe  Guzdra� si� z przygotowaniami do podró�y. 

Północ   Wyjecha� daleko za morze. 



Zał�cznik 3 

Fiszka problem
ow

a w
iod�ca do pracy dla grupy I „W

róbli” 

G
rom

adzim
y w

iadom
o�ci o zw

yczajach zw
ierz�t jesieni�. 

U
w

aga! 

1) 
 

• 
Przed przyst�pieniem

 do w
spólnej pracy zgrom

ad�cie  
potrzebne m

ateriały, które znajdziecie w
 „B

anku Inform
acji”  

(pudełko nr 1) 

• 
Je�li nie rozum

iecie polece� – zapytajcie nauczyciela. 

Zadanie 1 W
yjm

ijcie rysunki z koperty, uporz�dkujcie je   
Podr�czna encyklo- 

i przyklejcie w
 dw

óch rz�dach dziel�c je, zw
ierz�ta na te   

pedia „Ssaki” 
które �eruj� przez cał� zim

� oraz te, które zapadaj� w
  

zim
ow

y sen. 

W
 zim

ie 
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N
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2) 
W

 jaki sposób zw
ierz�ta przygotow

uj� si� do zim
y? 

Skre�lcie niew
ła�ciw

e odpow
iedzi 

 
 

 
 

Podr�cznik 

* obrastaj� w
 sier�� i puch 

 
* szukaj� kryjów

ek, norek 
do �rodow

is- 

* szykuj� si� do odlotu 
 

 
* przebudzaj� si� ze snu 

ka kl. II , 

* grom
adz� zapasy 

 
 

* przesiaduj� na jajkach 
w

yd. JU
K

A
. 

 

  

  



Zał�cznik 4 

Fiszka problemowa wiod�ca do pracy dla grupy II „�abek” 

Gromadzimy wiadomo�ci o zwyczajach zwierz�t jesieni�. 

Uwaga! 

• Przed przyst�pieniem do wspólnej pracy zgromad�cie  
potrzebne materiały, które znajdziecie w „Banku Informacji”  
(pudełko nr 2) 

• Je�li nie rozumiecie polece� – zapytajcie nauczyciela. 

Zadanie 1 

Poł�czcie strzałk� nazwy zwierz�t z miejscem zimowania 

• Nied�wied�                           * dziupla 

• Mrówka                                 * gawra 

• Pszczoła                                 * ul 

• Borsuk                                    * korzenie drzew 

• Wiewiórka                              * mrowisko 

• Je�                                          * nora 

 

 

 

Czasopisma „Przyjaciele 
z zielonego lasu”, 
„Zwierzaki” 

Wspólnie rozwi��cie zagadk� o je�u 

Zadanie 2. 

            Spróbujcie odpowiedzie� ustanie na pytanie: 

- W jaki sposób je� przygotowuje si� do zimy? 

- W jaki sposób sp�dza zim�? 

- Jakie zwierz� jest jego najwi�kszym wrogiem? 

Gazeta z kl. II 

Encyklopedia „Ssaki”, 
Czasopismo 
„Zwierzaki” 

  

  

 



Zał�cznik 5 

Fiszka problemowa wiod�ca do pracy dla grupy III „Sówek” 

Gromadzimy wiadomo�ci o zwyczajach zwierz�t jesieni�. 

Uwaga! 

• Przed przyst�pieniem do wspólnej pracy zgromad�cie  
potrzebne materiały, które znajdziecie w „Banku Informacji”  
(pudełko nr 1) 

• Je�li nie rozumiecie polece� – zapytajcie nauczyciela 

Zadanie 1 

Wyjmijcie rysunki ptaków z koperty, uporz�dkujcie je i przyklejcie w trzech rz�dach 
dziel�c je na ptaki, które odlatuj�, zostaj� i przylatuj� do nas na zim�. 

 

Na zim� 

Odlatuj� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaj� Przylatuj� Podr�czna 
encyklopedia 
„Ptaki” 

Atlas ptaków 



WIEWIÓRECZKA 

Muz. H. Londzin 

Sł. J, Porazi�ska 

1. W swej rudej sukience     

Skacze po sosence 

Hop-skik! Hop-skik! 

Skacze po sosence 

2. A najbardziej rada, 

Gdy orzechy zjada 

Krrach-mach! Krrach-mach! 

Gdy orzechy zjada 

3. Na zimowe czasy 

Gromadzi zapasy 

Uff-stos! Uff-stos! 

Gromadzi zapasy 

4. Szyszki i �oł�dzie 
bo w zimie głód b�dzie 

Oj, �le! Oj, �le! 

Bo w zimie głód b�dzie. 

5. Kto� ty? Kto� ty? Powiedz! 

Jestem wiewióreczka 

Hop-skik! Hop-skik! 

Sko�czona bajeczka. 
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