
 

SCENARIUSZE DLA KLAS IV- VII SĄ OPRACOWANIEM RAMOWYM I ZE WZGLĘDU NA ROZPIĘTOŚĆ 

WIEKOWĄ ZAWIERAJĄ KILKA WARIANTÓW DO WYBORU DLA NAUCZYCIELA. KAŻDY NAUCZYCIEL 

NAJLEPIEJ ZNA SWÓJ ZESPÓŁ, MOŻE WIĘC WYBRAĆ Z PROPOZYCJI TE, KTÓRE PASUJĄ NAJLEPIEJ DO 

JEGO KLASY LUB GRUPY. MOŻE JE RÓWNIEŻ ROZWINĄĆ LUB ZMODYFIKOWAĆ. POWODZENIA!  

 

PROJEKT POLSKA- SCENARIUSZE DLA KLAS IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

ZADANIE I- LOKALIZACJA, FAUNA I FLORA 

1. GDZIE JESTEŚMY?   

FORMY PRACY: grupowa, indywidualna, zespołowa    

POTRZEBNE MATERIAŁY I URZĄDZENIA:  

- mapy regionu, kraju, kontynentu, świata, globus, 

- arkusz dużego papieru, kredki i inne przybory rysunkowe, 

- plastelina, kolorowy papier, klej i inne przybory do wykonania modeli np. drzew, budynków, 

- dostęp do komputerów z Internetem, zbiorów bibliotecznych, telefonów z możliwością filmowania. 

AKTYWNOŚĆ I: 

Metody: mapa myśli, zagadki, kalambury, obserwacja i mierzenie, rozwijanie umiejętności czytania 

mapy, planu. 

Podział klasy na grupy/zespoły, wyznaczenie zadań: 

Prezentacja zadań:    

SZUKAMY ŹRÓDEŁ: zbieramy informacje, segregujemy, dokumentujemy. 

- źródła wiadomości- biblioteka, muzeum, Internet, inne  

1.  Co zadecydowało o założeniu miasta/osady?   

• ŚLADY HISTORYCZNE- szukamy śladów i dokumentów, źródeł historycznych w dostępnych 

miejscach. Rejestrujemy wyniki poszukiwań. 

2.  Co zostało do dziś?  

• DOWODY- odnajdujemy zarejestrowane ślady w otaczającej nas rzeczywistości. Korzystamy z 

mapy, planu miasta, wsi, okolicy.  



Zapisujemy pozyskane informacje / tak było, tak jest /w formie: plakatu, mapy myśli, schematu, 

mapy- szkicu, rysunków, prezentacji, filmu. Przygotowujemy je do prezentacji szerszej widowni. 

 

TU JESTEŚMY: tworzymy obraz miejsca, w którym mieszkamy. 

1. Gdzie na mapie?  

• Korzystamy z map, globusów, atlasów, 

• Korzystamy ze skali, informacji na mapie:  

- co mówi skala,  

- co mówią poziomice,  

- czytamy legendę mapy, 

- siatka geograficzna- do czego służy, 

• Przypominamy, jak określamy kierunki, korzystamy z mapy, atlasu, 

• Odczytujemy ukształtowanie terenu i składniki krajobrazu, 

• Sporządzamy  szkic własnej mapy, plakatu, planszy, makiety nanosząc kontury 

regionu oraz położenie miasta, wsi. 

2. W jakim towarzystwie?  

• Nanosimy na mapę, makietę, planszę, plakat punkty odniesienia- bliskie miasta, wsie, 

parki narodowe, góry, inne, 

• Zaznaczamy i nazywamy nasze związki z „sąsiadami”, np. mieszkania poza miastem, 

miejsca wypoczynku, ośrodki kultury, z których korzystamy lub co dajemy.  

TAK WYGLĄDA NASZA MIEJSCOWOŚĆ: 

1. Jak zmierzyć naszą wieś/ miasto?    

• Przypominamy/ćwiczymy obliczanie skali  i pracę z kompasem, czytanie mapy, planu, 

• Praca/zabawa/orientacja w terenie: grupy/zespoły dostają przydzielone rejony, które 

mają „zmierzyć”, 

- ile czasu zajmie przejście? – ile kroków ma ulica?  

- pomiary obiektów, rejonów taśmą mierniczą,  

- wykorzystanie pomiarów do obliczeń powierzchni,  

– jakie obiekty znajdują się w moim rejonie? – budynki, zabytki, zieleń, inne,  

• To mój rewir- sporządzenie mapy, planu, makiety zmierzonego rejonu, naniesienie 

odnotowanych obiektów w zwiedzonej części.     

2. Ile „zielonego” nas otacza? FLORA U NAS 

• Sporządzamy  rejestr „zieloności”, 

- rozpoznawanie gatunków drzew, roślin, 

- typowe rośliny w terenie, 

- szukamy „zielonych gwiazd”- roślinnych unikatów, pomników przyrody, roślin o 

wyjątkowym działaniu lub urodzie,  

• Nanosimy zielone miejsca na sporządzone wcześniej mapy, plansze, makiety. 

3. Czy tylko my tu mieszkamy? FAUNA WOKÓŁ NAS 

• Szukamy informacji o gatunkach zwierząt zamieszkujący okolice lub żyjących „z nami” 

w mieście/wsi, 



- typowe gatunki zwierząt wokół nas, 

- wizyta w bibliotece, punkcie ochrony środowiska, rozmowy z miłośnikami i 

znawcami przyrody, 

• Tropiciele i obserwatorzy- idziemy po śladach naszych zwierzęcych sąsiadów, 

• Dokumentujemy nasze wędrówki- zdjęcia, filmy, kolaże, plakaty oraz dokładamy do 

uprzednio sporządzonych map, pakiet, planów. 

PODSUMOWANIE ZADANIA: OMÓWIENIE SUKCESÓW, NIESPODZIANEK, NOWOŚCI,  SPORZĄDZENIE 

LIST: CO NAM SIĘ PODOBAŁO W PRACY, CO CHCEMY ZMIENIĆ W NASTĘPNYM ZADANIU, CO 

WPROWADZAMY NOWEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE II- HISTORIA 

Cele: zapoznanie z historią znaną i nieznaną, poszerzenie wiadomości o źródłach historycznych, 

kształcenie umiejętności wnioskowania- jak historia wpływa na nasze życie. 

 


