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SCENARIUSZ  

ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH 
w II kl. przeprowadzonych 

dnia 14.12.2004 r. 

 

 

 

PROWADZĄCY: HALINA TOMKIEWICZ 

CZAS ZAJĘĆ:  90 minut 

BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

TEMAT DNIA : „Poznajemy zwyczaje świąteczne” 

ZAKRES EDUKACJI:  polonistyczna, matematyczna, muzyczna, ruchowa. 

 

Cele ogólne:  

• Kultywowanie polskich tradycji związanych z Bożym 

Narodzeniem 

• Kształtowanie nawyku poprawnego wypowiadania się w mowie  

i piśmie 

• Bogacenie słownictwa 

• Wykorzystanie doświadczeń i łączenie różnych elementów wiedzy. 

 

Cele operacyjne – Uczeń: 

• potrafi wyszukać w wierszu odpowiednie fragmenty, 

• umie wyszukać potrzebne informacje w literaturze, 

• właściwie dobiera słownictwo w wypowiedzi ustnej i pisemnej, 

• zna i kultywuje rodzinne tradycje Bożego Narodzenia, 

• wie jak zachować się podczas uroczystości rodzinnych, 
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• stosuje zasadę pisowni wielką literą, 

• potrafi śpiewać kolędy, 

• czyta cicho ze zrozumieniem, 

• potrafi wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów i pojęcia gramatyczne, 

• uczestniczy w zabawach ruchowych, 

• umie wyciąć i okleić przedmioty z kartonu, 

• rozumie pojęcia suma, różnica, 

• potrafi ułożyć treść zadania do ilustracji i je rozwiązać, 

• umie ułożyć pytania do zadania, 

 

METODY PRACY: 

słowna (praca z tekstem, opowiadanie), 

praktyczna (zajęcia praktyczne), 

problemowa (samodzielne dochodzenie do wiedzy), 

 

FORMY PRACY: 

zbiorowa – jednolita, 

w grupach – zróżnicowana, 

 

Środki dydaktyczne: taśma z nagraniem wiersza „Wieczór wigilijny”  

i z nagraniem kolęd, zdania do uzupełnienia, podręcznik i karta pracy („Wesoła 

szkoła cz. 2), literatura pomocnicza: encyklopedia, wydruk o tradycjach 

bożonarodzeniowych w innych krajach Europy, materiały do wykonania 

choinki, szablony choinek, ilustracja do zadania tekstowego, choinki  

z działaniami i hasłem – tematem zajęć, krzyżówka. 

 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie gości i zaśpiewanie wspólnie kolędy. 
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2. Wprowadzenie do tematu lekcji: rozsypanka sylabowa: „Zwyczaje 

świąteczne” 

3. Wyjaśnienie słownictwa: zwyczaj (odczytanie przez ucznia informacji  

z encyklopedii). 

4. Wysłuchanie nagrania wiersza pt. „Wieczór wigilijny” – Podręcznik s. 35. 

5. Sprawdzenie zrozumienia treści wiersza. 

6. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza w celu wyszukania fragmentów 

dotyczących zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia. 

7. Odczytywanie wyszukanych fragmentów i zapisanie na tablicy nazw 

zwyczajów świątecznych: 

• Ubieranie choinki 

• Przygotowanie stołu wigilijnego 

• Dzielenie się opłatkiem 

• Składanie życzeń 

• Wieczerza 

• Śpiewanie kolęd. 

8. Głośne czytanie przez dzieci ciekawostek związanych ze sposobami  

i tradycjami obchodzenia świąt w innych krajach Europy. 

9. Drama: Jaki to zwyczaj świąteczny? (wybrane dziecko pokazuje ruchem, 

gestem, a my odgadujemy). 

10. Podział klasy na 3 grupy – gwiazdki, choinki, prezenty. Każda grupa 

wykonuje zadanie o innym stopniu trudności. 

I grupa GWIAZDKI – uzupełniają tekst z lukami, 

II grupa CHOINKI – kończy rozpoczęte zdania, 

III grupa PREZENTY – odpowiadają na pytania, 

N – L wiersza na tablicy kartki z potrzebnym słownictwem. 
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Boże

Narodzenie

pierwsza 

gwiazdka

śpiewanie 

kolęd

pięknie 
ubrana 
choinka

wspólna 
wieczerza
wigilijna

 

11. Prezentowanie wykonanej pracy przez przedstawicieli poszczególnych 

grup. 

12. Ocena pracy. 

13. Zapis do zeszytu. 

Temat: Zwyczaje świąteczne. 

• Ubieranie choinki. 

• Przygotowanie stołu wigilijnego. 

• Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. 

• Wieczerza wigilijna. 

• Obdarowywanie się prezentami. 

• Śpiewanie kolęd. 

wklejenie kartki uzupełnionej samodzielnie 

 

Święta Bożego Narodzenia to czas przebaczenia i pojednania.
Cała rodzina zasiada do wspólnej wieczerzy wigilijnej, gdy
tylko na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka. Całego uroku 
dodaje pięknie ubrana choinka. Przy jej blasku domownicy 
śpiewają kolędy.

 

14. Praca indywidualna – praca w ćwiczeniach s. 28. 
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15. Zabawa ruchowa: pt. „Jak my możemy pomóc w przygotowaniach do 

Świąt Bożego Narodzenia?” Dzieci wychodzą na środek: 

• wycieramy kurze 

• zmywanie podłóg 

• odkurzamy odkurzaczem 

• ubieramy choinkę 

16. Układanie i rozwiązywanie zadania tekstowego do ilustracji: 

21zł

35 zł  

 

 

• Uczniowie układają treść zadania. 

• O co jeszcze można zapytać? (o ile droższe są bombki żółte od 

czerwonych). 

• Analiza i zapis danych do zadania.  

• Rozwiązanie i podanie odpowiedzi. 
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• Zapis do zeszytu w kratkę. 

17. Wykonanie choinki – praca indywidualna 

• wycinanie szablonu choinki, sklejanie i ozdabianie kolorowym 

papierem, bibułą, koralikami. 

18. Wystawa prac. 

19. Podsumowanie zajęć. Uczniowie wypełniają karty samooceny: 

• Jak czułem się w czasie zajęć? 

• Z czym radziłem sobie najlepiej? 

• Z czym miałem trudności? 

• Formułowanie odpowiedzi na 

pytania:........................................................... 

20. Zadanie domowe: 

Rozwiąż krzyżówkę i wklej do zeszytu. 

K. p. 28. z. 4. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9  

 

1. Obdarowuje dzieci prezentami. 

2. Miesiąc, w którym są Święta Bożego Narodzenia. 

3. Składamy je sobie z okazji świąt. 

4. Gwiazda - co robi? 
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5. Czekamy, aż zabłyśnie na niebie. 

6. Ubieramy ją na święta. 

7. Śpiewamy w czasie świąt. 

8. Pierogi z ……................. 

9. Tradycyjna ryba wigilijna. 
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ANEKS: 

Zadania dla poszczególnych grup: 

 

I GRUPA – GWIAZDKI 

 

Święta……………….....................  ….....…............…......................................., 

to czas przebaczenia i pojednania.  

Cała rodzina zasiada do wspólnej…………………………………................., 

gdy tylko na niebie zabłyśnie pierwsza ……………………………........... 

Całego uroku dodaje pięknie ubrana……………..................…...................... 

Przy jej blasku domownicy śpiewają ………………………................................. 

 

II GRUPA – CHOINKI 
 

Święta……………….....................  ….....…............…......................................., 

to czas przebaczenia i pojednania.  

Cała rodzina zasiada.....................…………………………………................., 

gdy tylko na niebie zabłyśnie.................……………………………........... 

Całego uroku dodaje pięknie.............……………..................…...................... 

Przy jej blasku domownicy................………………………................................. 

 

III GRUPA – PREZENTY 

• Które święta to czas przebaczenia i pojednania? 

• Do czego cała rodzina zasiada i kiedy? 

• Co dodaje całego uroku? 

• Co śpiewają domownicy przy jej blasku? 

 

Opracowała: 

Halina Tomkiewicz 


