
Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej 

 

TEMAT : Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe. 

 
Klasa II  

Punkty podkreślone- to realizacja  treści z wykorzystaniem technologii informatycznej i 

multimedialnej.  

 

 CEL OGÓLNY: 

 uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych 

oraz w czasie uprawiania sportów zimowych, 

 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 

 CELE OPERACYJNE 

Uczniowie: 

 -znają i wymieniają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, 

 - potrafią ocenić czy dana zabawa jest dobra czy zła  

-  odróżniają bezpieczne i niebezpieczne miejsca do zabaw  

- potrafią dostosować strój do pogody  

- rozwiązują proste zagadki o  

- potrafią pokazać ruchem, mimiką wylosowaną zagadkę zimową  

- wiedzą jak dbać o odsłonięte części ciała zimą  

-oglądają przedstawione ilustracje 

-dobierają rękawiczki do pary 

- rysują śnieżki kredą na szarym papierze  

 

METODY PRACY: 

a) słowna: rozmowa kierowana, objaśnienie, pogadanka 

b) oglądowa: pokaz ilustracji z rodzajami sportowych dyscyplin zimowych, pokaz prezentacji 

multimedialnej 

c) praktyczna: czynny udział uczniów w zajęciach, wypełnianie przygotowanych kart pracy 

d) zadaniowo-zabawowa (pantomima) 

FORMY PRACY: 

a) indywidualna 

b) grupowa 

c) zbiorowa 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 plansze przedstawiające sporty zimowe- oglądane na ekranie 

 monitor multimedialny  

 prezentacja multimedialna „Bezpieczne ferie zimowe” 

 zagadki o tematyce zimowej- czytane z dużego ekranu 

 rozsypanki wyrazowe 

 przygotowane karty pracy 

 opowiadanie „Kulig” 

 szary papier 



 biała kreda 

 kilka par rękawiczek 

  waciki, klej 

 

PRZEBIEG ZAJEĆ: 

1. Przywitanie się z uczniami . Rozwiązywanie zagadek o zimowych dyscyplinach sportu, na 

podstawie wyświetlanych na monitorze  multimedialnym ilustracji i treści zagadek.. 

2. Zapoznanie z tematem i celem zajęć. 

3. Wysłuchanie wiersza „Śnieg, śnieg...” Tadeusza Śliwiaka. Rozmowa na temat wyglądu 

zimy i możliwości spędzenia ferii zimowych. 

4. Zaprezentowanie uczniom  ilustracji z rodzajami sportów zimowych- oglądanie ilustracji – 

monitor  multimedialny  

5.  Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas sportów i zabaw zimowych. Zwrócenie uwagi 

na właściwy dobór stroju do warunków pogodowych oraz prawidłowej ochrony odsłoniętych 

części ciała. Praca z monitorem. 

6. Przypomnienie numerów alarmowych.- monitor multimedialny  

9.  Wysłuchanie opowiadania ,,Kulig”. Rozmowa oraz wspólne wyciągnięcie wniosków, 

odpowiedzi na pytania: 

- o czym jest opowiadanie? 

- jakie zasady bezpieczeństwa zignorował bohater opowiadania (wnuczek)? 

- dlaczego postąpił niewłaściwie? 

- do czego mogło doprowadzić takie zachowanie? itd ... 

Uczniowie wskazują inne niebezpieczne sytuacje związane z zabawą oraz miejscem zabawy. 

10. Podział dzieci na grupy i rozdanie do wypełnienia kart pracy stosowanie do możliwości 

uczniów  (zindywidualizowanie pracy i dostosowanie zadań do możliwości uczniów) 

a) karta pracy pt. „Bawimy się bezpiecznie” 

b) karta pracy pt. „Rady i przestrogi na ferie” 

c)– rozsypanki wyrazowe - ułożenia z rozsypanki zasad związanych z bezpiecznym 

uprawianiem sportów zimowych. 

-Omówienie prac uczniów 

11. Pokazywanie ruchem, mimiką wylosowanych zagadek zimowych – odgrywanie 

pantomimy: 

• lepienie bałwana, 

• zjeżdżanie na nartach, 



• gra w hokeja, 

• zabawy śnieżkami. 

12. Wysłuchanie piosenki o bezpiecznych feriach: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBCqwujwwgU 

13.  Wspólne stworzenie kodeksu bezpiecznych ferii zimowych na szarym papierze : 

 Zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od jezdni. 

 Jazdę na łyżwach trenuj tylko na lodowisku. 

 Nie baw się na zamarzniętych jeziorach, stawach i rzekach. 

 Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami. 

 Nie celuj śnieżkami w twarz 

 Nie doczepiaj sanek do żadnych pojazdów. 

 Zawsze informuj dorosłych gdzie idziesz. 

 Ubieraj się stosownie do pogody. 

 Zimą dbaj o odsłonięte części ciała. 

 Nie ufaj obcym osobom. 

 Nie chodź w przemoczonych ubraniach. 

 W razie wypadku dzwoń pod numer alarmowy: 997- policja 998 – straż pożarna, 999 

– pogotowie ratunkowe, 112 – numer alarmowy z telefonów komórkowych 

14. Wspólne wykonanie przez wszystkie uczniów  zimowego pejzażu na szarym papierze za 

pomocą białej kredy i wacików- sfotografowanie prac i zamieszczenie na stronie internetowej 

szkoły. 

15. Podsumowanie zajęć: obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat : BEZPIECZNE 

FERIE ZIMOWE 

Omówienie prezentacji przez uczniów. 

16. Rozmowa z uczniami o przebiegu zajęć – ewaluacja 

Odpowiedzi na niedokończone zdania dotyczące bezpiecznych zabaw na śniegu: 

• Nie wolno.... 

• Nie baw się... . 

• Nie doczepiaj... . 

• Nie zjeżdżaj ... . 

• Nie rzucaj... . 

• Nie ślizgaj się... . 

17. Ocena pracy, wysiłku i zaangażowania uczniów, podkreślenie ich mocnych stron . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBCqwujwwgU

