
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
DLA KLAS I-III

Temat: Spotkanie z Mikołajem.

Termin: Grudzień 2006r.

Cele ogólne:
- kultywowanie tradycji związanych z mikołajkami;
- kształtowanie otwartej postawy w celu zdobywania nowej wiedzy;
- rozwijanie twórczej aktywności uczniów.

Cele operacyjne:
- uczeń zna podstawowe informacje o Św. Mikołaju i mikołajkowych tradycjach;
- bogaci swoje słownictwo;
- potrafi wypowiadać się na dany temat;
- czyta cicho ze zrozumieniem zagadki;
- potrafi rozwiązywać zagadki;
- potrafi układać puzzle;
- umie wykonywać zadania sportowe zgodne z instrukcją;
- potrafi  współpracować w grupie;
- potrafi interpretować ruchem słuchaną muzykę;
- zna wierszyki i piosenki o Mikołaju;
- używa zwrotów grzecznościowych i okazuje swoją wdzięczność przy otrzymywaniu

prezentu.

Metody: słowne, czynne, oglądowe.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: zagadki, nagrania z muzyką do zabaw ruchowych, prezenty z
pytaniami, jajka-niespodzianki z zadaniami, piłeczki, szarfy, klocki, puzzle, plansze z
labiryntem, piosenki, wiersze o Mikołaju.

Przebieg zajęć

Uczniowie klas I-III zostali zgromadzeni na sali gimnastycznej, która została na ten czas
świątecznie udekorowana.

I. Wprowadzenie do tematu.

1. Rozwiązanie zagadki: ,,Co to za święty, co przynosi nam prezenty?”

2. Wypowiedzi dzieci na temat wizyty św. Mikołaja w ich domach, odczuciach, jakie
towarzyszą otrzymywaniu prezentów i o zachowaniu się wobec osoby wręczającej prezent.

II. Zabawa ruchowa do muzyki ,,Deszczyk”.

III. Zadania z zakresu edukacji polonistycznej.
Wybranie 5 grup, po 2 uczniów z kl. III w każdej. Losowanie prezentów- niespodzianek z
zadaniami do wykonania.



Grupa I
Kim był św. Mikołaj?

Grupa II
Gdzie mieszka św. Mikołaj i co wiesz o krainie, z której pochodzi?

Grupa III
Kto pomaga św. Mikołajowi w przygotowywaniu i roznoszeniu prezentów?

Grupa IV
Kiedy przychodzi do dzieci i gdzie zostawia prezenty?

Grupa V
Jak wygląda tradycyjny strój św. Mikołaja?

Udzielanie odpowiedzi przez poszczególne grupy, ewentualne uzupełnianie przez innych
uczniów lub nauczycieli.

IV. Zabawa do muzyki z pokazywaniem ,,Orzeszek”.

V. Konkurencje sportowe połączone z treściami z zakresu edukacji polonistycznej i
przyrodniczej w formie zabawy.

Prowadząca wnosi koszyczek z jajkami-niespodziankami, w których znajdują się karteczki
 z wypisanymi zadaniami do wykonania przez dzieci.
Do każdej konkurencji wybierane są 3 różne 5-osobowe grupy ( po jednym uczniu z każdej
klasy).

Zadanie I
Ćwiczenia celności rzutu.
Każdy otrzyma po 2 piłeczki, które spróbuje wrzucić do koszyka. Wygrywa drużyna, która
wrzuci najwięcej piłeczek.

Zadanie II
Wyścigi w rzędach.
Zawodnicy w rzędach na wyścigi będą wiązali szarfę na drabinkach, kolejna osoba będzie ją
odwiązywała i podawała następnemu zawodnikowi ze swojej drużyny. Wygrywa zespół,
który jako pierwszy wykona zadanie.

Zadanie III
Ćwiczymy zręczność i dokładność.
Która drużyna, jako pierwsza zbuduje wieżę z 20 klocków?

Zadanie IV
Pomagamy pakować worek z prezentami.
Jeden zawodnik z każdej drużyny będzie stał na drugim końcu sali i trzymał worek, a
pozostali będą biec kolejno z prezentami do swojego worka. Kiedy wszystkie prezenty
zostaną umieszczone w worku, należy go zawiązać i przybiec z nim do drużyny.



Zadanie V
Ćwiczymy spostrzegawczość.
Która z grup pierwsza ułoży puzzle? (Mikołaj na saniach)

Zadanie VI
Rozdanie grupom kart z labiryntem.
,,Mikołajowi został jeden prezent. W natłoku zajęć zapomniał adresu chłopca imieniem
Tomek. Pomóżcie Mikołajowi odnaleźć drogę do domu Tomka. Poruszajcie się według
instrukcji umieszczonej obok”.
Wygrywa drużyna, która jako pierwsza zaznaczy na planszy kropką miejsce, w którym jest
dom Tomka.

- 2 kratki w górę
- 1 kratka w prawo
- 1 kratka w górę
- 1 kratka w lewo
- 1 kratka w górę
- 3 kratki w prawo

Zadanie VII
Rozdanie kart z treścią zagadek. Należy je przeczytać i zapisać obok zagadki rozwiązanie.
Wygrywa drużyna, która pierwsza poprawnie wykona zadanie.

1. Co to za kochany święty,
    co przynosi nam prezenty?

2. Ma ją Mikołaj, koza, krasnale.
    Mama i córka nie mają jej wcale.

3. Za domem, przy płocie stoi gruby pan.
    Zimy się nie boi, bo ze śniegu sam.

4. Igieł ma więcej od krawca, a nawet od jeża.
    Gdy święta nadchodzą, zabawki ją zdobią.

5. Kiedy w świat wyruszy, szczypie w nos i w uszy.
    Gdy przyjdzie nad wodę, to skuwa ją lodem.

6. Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie.
    A te nie mają ich wcale! I zimą jeździ się na nich wspaniale.

VI. Przybycie Mikołaja.

1. Powitanie Mikołaja piosenką ,,To Mikołaj” (improwizacja ruchowa piosenki) oraz
wierszem:

Mikołaju, powiedz nam
Dokąd z workiem idziesz sam?
Pokaż dzieciom, co w nim masz,
Może komuś prezent dasz?

2. Rozmowy Mikołaja z uczniami.



Wyliczanka w wykonaniu dzieci:

      Jeden, dwa – już Mikołaj sanie ma.
      Trzy, cztery – pędzą, pędzą renifery.
      Pięć, sześć – na prezenty mam dziś chęć,
      A gdy paczka niegotowa ,
     Wyliczankę licz od nowa.

3. Wręczenie dzieciom prezentów.
4. Zabawy z Mikołajem przy muzyce:

- Krasnoludki,
- Kaczuchy,
- Siedmiokroczek.

5. Podziękowanie Mikołajowi za prezenty wierszykiem:
 ,,Dzięki Ci składamy Mikołaju Święty,
za Twe dobre serce i dla nas prezenty”
i piosenką ,,Dziękujemy Mikołaju” oraz wręczenie laurek wykonanych przez uczniów.

6. Pożegnanie Mikołaja i zaproszenie go za rok.

                                                                                  Opracowała:

                                                                                          Urszula Trzcińska- nauczycielka
                                                                                           PSP w Majdanie Królewskim


