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Scenariusz zajęć otwartych z wykorzystaniem TIK  

Klasa 5 Zet  

 
Temat: Jak będziemy pomagać zwierzętom zimą?  

Termin realizacji:28.01.2019r.  

 
Nauczyciel: U. G. 

Cele ogólne: 
• Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt poprzez dokarmianie  

ptaków w trudnych, zimowych warunkach,  
• Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, 
• Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat filmu 
• Doskonalenie umiejętności odtwarzania ruchem sposobu poruszania się 

zwierząt 
• Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał 
• Doskonalenie umiejętności odgadywania zagadek słownych i 

obrazkowych, 
• Cele operacyjne: 

Dziecko: 
• rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie, kiedy trudno im zdobyć 

pożywienie w naturalny sposób 
•  umie wymienić gatunki ptaków, które występują w Polsce zimą,  
•  potrafi rozpoznać i nazwać zwierzęta, które potrzebują pomocy zimą, 
•  umie podać sposoby dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie,  
•  podaje przykłady pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta 

leśne, 
• wie, kto to jest leśnik i na czym polega jego praca, 
• potrafi określić pierwszą głoskę w nazwie obrazka, 
•  potrafi właściwie reagować na sygnał dźwiękowy, 
•  interpretuje ruchem piosenkę, 
•  wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności do realizacji zadań 
•   potrafi zgodnie współpracować w grupie; 

Metody pracy: 
•  czynna- udział dzieci w zajęciu i zabawie ruchowej, 
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•  słowna - wypowiedzi na dany temat, rozwiązywanie zagadek 
• oglądowa- pokaz ilustracji, emblematów, filmów.  
• praktycznego działania  

 
Formy pracy: 

•  z całą grupą,  
• indywidualna 

 
Środki dydaktyczne: 

• dotykowy monitor interaktywny   

 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VRFkJsdTp6A 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=oQ9RUsDsaoc 
tekst zagadek, ilustracje przedstawiające zwierzęta leśne i ptaki, zwierzęta w 
lesie, pudło z przysmakami zwierząt, smalec, rękawiczki , misa, siatka na kule , 
sznurek  nagranie piosenki ,,Wróbelki zimą”, karteczki z napisanymi zdaniami 
do zabawy Prawda - fałsz, kartoniki z napisami TAK, NIE dla każdego dziecka, 
nagranie piosenki A Ty ptaszku śpiesz się, śpiesz, 
https://www.youtube.com/watch?v=fF3M-g1i1wE 

odznaka Przyjaciel zwierząt dla każdego dziecka. 
 
 
Przebieg zajęć: 

1. Zagadki słowne - Zapoznanie z pojęciem karmnik i paśnik. 
Przyporządkowanie właściwego napisu do obrazka. 
 
Jaki to domek niepotrzebny latem, 
Zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate. / karmnik/ 
 
Co to za miejsce odgadnijcie dzieci 
Gdzie dla zwierząt leśnych jest jedzenie, kiedy śnieżek leci /paśnik/ 

2. Oglądanie filmu „Zima –trudny czas dla zwierząt” : 
https://www.youtube.com/watch?v=VRFkJsdTp6A 

3. Rozmowa kierowana na temat filmu. 
4. Wykonanie kul tłuszczowych dla ptaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ9RUsDsaoc 



3 
 

5. Zawieszenie kul za oknem.  
6. Porządkowanie stanowiska pracy  
7.  Zabawa - Prawda – fałsz 

 Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie 
odczytane przez nauczyciela  jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do 
góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem 
NIE. 
• Zima to pora roku, która następuje po lecie. 
• Zimą pada śnieg. 
• Karmnik do domek dla psa. 
• Śnieg utrudnia zwierzętom zdobycie pożywienia. 
• Przysmakiem sarenek są ciasteczka. 
• Śnieg jest koloru różowego. 
• Na zimę przylatują do nas bociany. 
• Wróbelki zjadają w karmniku sianko. 
• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen. 
• Przysmakiem sikorek jest słoninka. 
• Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom 
pożywienie.. 
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki. 
• Zimą zbieramy w lesie grzyby. 
• Przysmakiem dzika są żołędzie. 

8.Podsumowanie zajęć  pożegnanie , rozdanie odznak Przyjaciel 
zwierząt. 
https://www.google.pl/search?q=przyjaciela+zwierz%C4%85t+odznak
a+do+druku&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiii-
WMjKDgAhVJxlQKHaqzADYQsAR6BAgGEAE&biw=1600&bih=7
31#imgrc=ICVgthhDnp7HTM:&spf=1549215147158 

 

 


