
Scenariusz zajęć świetlicowych dla uczniów kl. I-III

(autor: Monika Dudziak-Kociałkowska)

Temat: Jesień wokół nas

Czas trwania zajęć: 60 min

Cele ogólne: 

- poszerzenie wiedzy o jesienią
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, zdolności plastycznych
- ukazanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego
- uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody

Cele operacyjne:

- dziecko potrafi tworzyć słownik tematyczny związany z jesienią
- umie jasno, wyraźnie i poprawnie wypowiadać się na temat własnych doświadczeń związanych ze
zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią
- potrafi wskazać wokół siebie kolory kojarzące się z jesienią
- wie, jak ubrać się stosowanie do pogody
- potrafi łączyć materiał przyrodniczy z farbami
- umie dbać o estetykę i porządek na stanowisku pracy

Metody pracy:

- słowna
- oglądowa
- ćwiczeń praktycznych

Formy pracy: 

- indywidualna
- zespołowa

Środki dydaktyczne: książka pt. „Przyroda polska” A. Plec, M. Skoczylas, zagadki związane z 
jesienią, blok rysunkowy, farby, pędzle, warzywa i owoce, liście, trawy, płatki kwiatów. 

Załączniki: zagadki związane z jesienią (załącznik nr 1)

Przebieg zajęć: 

1. Czynności wstępne.
Nauczyciel wita dzieci, sprawdza obecność, przedstawia temat zajęć. 

2. Zabawa ruchowa „Ciało do koloru”
Dzieci stoją w rozsypce. Nauczyciel gra na tamburynie. Kiedy przestaje wydaje polecenie: łokieć 
do zielonego, czoło do czerwonego, prawa dłoń do brązowego itp. Uczniowie wykonują polecenia 
wykorzystując do tego różne części ciała.  



3. Pogadanka o jesieni.
Nauczyciel zadaje pytania:
- Kiedy rozpoczęła się jesień i jak długo potrwa?
- Po czym poznajemy, że nadeszła jesień?
- Jaka pogoda towarzyszy nam jesienią?
- Jak się ubieramy w jesienne dni?

Uczniowie odpowiadają na pytania na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji.

4. Konkurs zagadek związanych z jesienią.
Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły. Zespół, który odgadnie więcej zagadek wygrywa.

5. Prezentacja ilustracji przedstawiających przyrodę jesienią.
Uczniowie nazywają kwiaty, owoce, warzywa, drzewa oraz zwierzęta i ptaki charakterystyczne dla 
tej pory roku. Dzielą się własnymi doświadczeniami związanymi ze światem roślin i zwierząt. 

6. Wykonanie stempli z wykorzystaniem połówek jabłka, marchewki, liści, traw i płatków kwiatów.

7. Podsumowanie: uczniowie odpowiadają na pytanie: „Co najbardziej, a co najmniej podobało ci 
się na dzisiejszych zajęciach?”

                                                                                                                                                                


