
Scenariusz pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-kulturalnych pt. 
„ŚWIĘTOWANIE WIOSENNE” 

— marzec-kwiecień 2008r. —

Cel zajęć: 
1. Zapoznanie   dzieci z symboliką  i obrzędowością polską w okresie 

wiosennym.
2. Aktywizacja   uczestników poprzez samodzielne rozpoznawanie 

„pojawów” wiosny, zgodnie fenologicznymi porami roku, oraz 
samodzielny wybór materiałów pomocniczych do zajęć.

3. Ćwiczenie   umiejętności czytania ze zrozumieniem i poznawanie 
znaczeń nowych słów (w tym słownictwa ludowego).

4. Ćwiczenie   zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i smaku oraz 
dostarczanie wrażeń estetycznych poprzez zajęcia ……… w lesie, na 
polanie i w domu. 

Miejsce:  „Gębiczyńskie Gniazdo”.

Czas: 9.30 – 12.30.

Wiek uczestników:  Przedszkolny
  Kl. I-IV Szkoły podstawowej

Działania 

1. Powitanie uczestników „przy sowie” – czas 10 – 15 min
- wierszyk powitalny od Sowy,
- koszyki „z wiedzą”,
- plansze z ptakami polskimi

     2.  Podział na 2 lub 3 grupy zadaniowe. Przyczepienie do ubrań pisanek:
-   I gr. – niebieskie
-  II gr. – zielone
- III gr. – żółte

Rozmowa o wiośnie, przedstawienie planu zajęć.
- Dzieci posiłkując się przygotowaną planszą wykrzykują po 1 słowie 
  związanym z tą porą roku.

- Dzieci podchodzą do drzewa na którym „wiszą” jajka ze słowami – 
  kluczami / wiosna, bocian, jajo, bocianie łapy, palma, śmigus – dyngus, 

kogut, Wielkanoc, Marzanna, mak.
  Odczytują je kilkakrotnie, głośno.



Zadanie I – czas: 7 min.

GRUPA I – każde dziecko wybiera z planszy jednego ptaka i z pomocą 
instruktora ćwiczy odgłosy, jakie ten ptak wydaje.
GRUPA II
GRUPA III  – każde dziecko przynosi z wybranego przez siebie drzewa 
gałązkę z pąkami – otrzymuje plakietkę z nazwą drzewa, /5 min/.
Dzieci z grupy pierwszej prezentują odgłosy ptasie, a pozostali pokazują 
gałązki z pąkami, podając nowe drzewa, krzewy.

Potrzebne: 
plansze z ptakami, zalaminowane karteczki z nazwami ptaków i ich 
odgłosami, plansze, plakietki z nazwami drzew i krzewów.

Zadanie II – (w podziale na 2 lub 3 grupy) czas 45 minut

GRUPA I – Wycieczka do lasu (wozem konnym lub pieszo) pod hasłem: 
„Patrzymy, słuchamy, dotykamy”.
Dzieci pod kierownictwem instruktora przyglądają się zwiastunom i 
kolorom wiosennym wśród lasu, słuchają odgłosów ptaków, żab, dotykają 
kory drzew i poszycia leśnego, rozpoznają mchy i porosty, rozpoznają 
woń ściółki i zieleni.
Zadanie – szukają rośliny kwitnącej. Kto pierwszy znajdzie ten ma 
szczęście przez cały rok.
GRUPA II – W domu; pod hasłem: „Wiedza i życie”.

1/ dzieci wybierają z koszyka wiedzy opisy i znaczenia „słów-
kluczy” rozszerzając tym samym wiedzę o obrzędach i obyczajach 
wiosenno – świątecznych. Poznają znaczenie i symbolikę słów, które 
przeczytali na początku zajęć. Dzieci czytają, oglądają fotografie, 
zapoznają z obrzędami staropolskimi. Oglądają przy tym ozdoby 
wiosenne i wielkanocne w domu. 
Rozmowa o ich własnych obyczajach domowych związanych z 
ozdabianiem, święceniem potraw, wielkanocnym stołem itp. 

2/ zadania plastyczne (zamiennie) Dzieci pod kierunkiem 
instruktora przygotowują ciasto na bocianie łapy, wykonują i wypiekają 
figurki obrzędowe. Wykonują małą „marzannę”, ozdoby „jajkowe” lub 
wyklejają małe „wiosenki”.

Uwaga:  
1. W przypadku liczniejszej grupy uczestników i konieczności podziału 

na trzy grupy – czas na realizację zadań musi być skrócony. 
2. Przerwa śniadaniowa – pomiędzy zadaniami I i II grupy – 15min.



Zakończenie zajęć: 
- podsumowanie, przypomnienie ważniejszych poznanych pojęć, nazw drzew 
i krzewów, a także państw Unii Europejskiej, 
- pożegnanie okrzykiem wiosennym\ przygotowanym przez dzieci w czasie 
wycieczki do lasu.

Literatura:
1. D. Graszka - Petrykowski  „Ptaki”
2. R. Hryń  - Kuśmierek „Rok Polski”
3. B. Jakimowicz - Klein „Chleb”

Opracowała A. Wawrzyniak



Scenariusz zajęć edukacyjno-kulturalnych pt. 
„DLA CIAŁA I DUCHA, 

CZYLI CHLEB Z MASŁEM I BUŁKA Z MIODEM” 
— kwiecień - czerwiec 2008 —

Cel zajęć:
1. Kontynuacja trzech wcześniej realizowanych projektów z cyklu 

„ Wywiedzione z ziemi” popularyzującego wśród młodzieży wiedzę i 
sztukę o tworzywach i substancjach pochodzenia naturalnego oraz ich 
wykorzystania w sztuce i życiu codziennym. 

2. Zapoznanie dzieci i młodzieży z historią i obrzędami i symboliką chleba, 
jego funkcją użytkową i znaczeniem przenośnym.

3.  Ćwiczenie pamięci, spostrzegawczości i kreatywności, oraz czytania ze 
zrozumieniem.

Uczestnicy:  
Uczniowie kl. III – VI  Szkół Podstawowych oraz klas I i II Gimnazjów, 

(dzieci przedszkolne w ramach zajęć zapoznają się z wybranymi elementami 
programu).

Czas trwania zajęć:
10.30 – 12.30  /zgodnie z rozkładem jazdy autobusów szkolnych)

Działania: 
I. Powitanie uczestników chlebem i solą zapoznanie z tematem zajęć.
II. Uczestnicy z „koszyków wiedzy” losują przysłowia o chlebie. Głośno 

je odczytują \ w czasie zajęć powinni opanować je pamięciowo\.
III. Podział na dwie /trzy/ grupy zadaniowe, przypięcie plakietek z nazwą 

grupy.
I grupa – „Bułki”
II grupa – „Chleby” Czas 20min.
III grupa – „Precle”

Potrzebne: 
Tace z chlebem i solą, „koszyki wiedzy” – przysłowia, plakietki z nazwą grupy.

IV. Zajęcia w grupach  /zmiana grup co 45 min/
I grupa – „W LESIE” – wycieczka wozem konnym lub pieszo.

Cel:
A) Obserwacja wiosennych zmian w środowisku leśnym /odcienie 

kolorów, zapachy, głosy, itp./.
B) Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wybierania 

najważniejszej informacji z większej całości.



Uczestnicy pod kierownictwem instruktora losują koperty z 
przygotowanymi materiałami na wybrane tematy:

a) „Historia chleba”
b) „Chleb w tradycji ludowej”
c) „Sprzęt do wypieku chleba – dawniej i dziś”
d) „Rodzaje chleba”
e) „Pyszne dodatki”.

Grupa II – „W DOMU”

Cel:
A) Ćwiczenie wrażeń estetycznych
B) Opanowanie podstawowych umiejętności kulinarnych
C) Ćwiczenie umiejętności plastycznych i kreatywności – poprzez 

wykonanie zajęcia plastycznego

Uczestnicy pod kierownictwem instruktora:
a) przygotowują zgodnie z przepisem ciasto chlebowe przy 

pomocy nowoczesnego urządzenia do pieczenia chleba,
b) gotują zupę chlebową i degustują,
c) z ciasta „lepią” figurki obrzędowe  wypiekane na miejscu.

V. Przerwa śniadaniowa: 20 min./ zmiana grup
VI. Zakończenie zajęć – wymiana opinii i sprawdzenie przyswojonej 

wiedzy i przysłów – 10 min.

Literatura:
B. Jakimowicz - Klein „Chleb”

Opracowała A. Wawrzyniak


