
Scenariusz zajęć świetlicowych z wykorzystaniem aktywnej tablicy. 

Temat zajęć: Poznajemy środki transportu. 

Cel główny:  

          - Rozpoznawanie pojazdów drogowych i innych środków  

             transportu. 

Kryteria: 

          - umiem wymienić środki transportu, 

          - znam sposoby podróżowania bezpieczne dla środowiska, 

          - znam rodzaje pociągów i samochodów, 

          - rozumiem pojęcia związane z transportem morskim  

            i powietrznym, 

          - umiem posługiwać się tablicą interaktywną, 

          - potrafię wyszukiwać, przeglądać i wybierać interesujące mnie 

             informacje. 

 

Metody pracy: pogadanka, rozmowa kierowana, swobodne 

                           wypowiedzi, pokaz, obserwacja, ćwiczenia  

                           praktyczne 

 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna 

 



Środki dydaktyczne: ilustracje, tablica interaktywna, puzzle, nagrania  

                                     dźwięków, mapa Polski, karty pracy, wiersz  

                                     „ Lokomotywa” 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie. 

2. Czynności porządkowe. 

3. Podział na grupy – rozdanie kart pracy i ułożenie przez uczniów 

hasła „Środki transportu”. 

4. Przypomnienie wiersza Juliana Tuwima pt: „ Lokomotywa”. 

5. Odgadnięcie tematu lekcji przez uczniów, podanie celu lekcji. 

6. Uruchomienie tablicy interaktywnej. 

7. Omówienie transportu samochodowego: 

- podział transportu samochodowego, pokaz ilustracji 

- praca kierowcy 

- zaznaczanie na mapie trasy przejazdu dzieci do szkoły 

- słuchanie odgłosu samochodów 

- dobieranie podpisów do obrazków 

      8. Omówienie transportu kolejowego: 

          - rodzaje pojazdów, pokaz ilustracji 

          - metro: nowy środek lokomocji 

          - praca ludzi zatrudnionych w transporcie kolejowym 

          - słuchanie odgłosu pociągu 

          - dobieranie podpisów do obrazków 

 



9.Transport wodny: 

 

- podział na transport śródlądowy i morski, pokaz ilustracji 

- przeznaczenie latarni morskiej, pokaz ilustracji 

- praca ludzi na morzu 

- słuchanie odgłosu statku 

- zaznaczenie na mapie trasy przepływu statku (Szczecin –   

   Gdańsk) 

- dobieranie podpisów do obrazków 

 

10.Transport lotniczy: 

 

 -  oglądanie i omówienie ilustracji, dobieranie podpisów  

  -  opowiadanie osób, które leciały samolotem 

  - zaznaczenie na mapie trasy przelotu samolotem (Szczecin-  

    Warszawa – Wrocław – Kraków) 

  -  port lotniczy – dobieranie podpisów 

 

 11. Zagrożenia dla środowiska, jakie niesie ze sobą transport 

        wodny, powietrzny i samochodowy. 

 12. Rozwiązywanie zagadek dotyczących środków transportu. 

 13. Układanie puzzli ze środkami transportu. 

 14. Quiz utrwalający wiadomości. 

 15. Podsumowanie lekcji. 

 


