
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM E- PODRĘCZNIKÓW 

Opracowała: Agnieszka Dybzińska 

Temat dnia: Santa Claus is coming to class 1 c 

Przebieg zajęć: 

1. Czynności organizacyjno-porządkowe: powitanie uczniów klasy 1 C oraz 

zaproszonych gości- dzieci z przedszkola;  

2. Wprowadzenie do tematu zajęć: dzieci losują zagadki związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia - w każdej zagadce ukryta jest literka, która tworzy hasło Santa Claus.  

(z ang. Św. Mikołaj) 

3. Odczytanie listu od Św. Mikołaja. Pani Dyrektor przynosi paczkę od Mikołaja. 

Nauczyciel rozpakowuje paczkę, w której zawarte są prezenty dla dzieci, list od Św. 

Mikołaja oraz koperty oznakowane znakiem zapytania z zadaniami do wykonania. 

Nauczyciel umieszcza koperty na tablicy.  

Treść listu: 

Drogie Dzieci. 

Byłem u Was dzisiaj rano, ale niestety nikogo nie zastałem. Odwiedziłem Panią 

Dyrektor i zostawiłem jej paczkę dla Was. Przede mną długa droga. Zostawiłem Wam 

prezenty i ćwiczenia interaktywne do wykonania na stronie www.epodreczniki.pl. 

Życzę Wam udanej zabawy! 

4. Rozmowa dotycząca treści listu. Wspólne ustalenie strategii rozwiązywania zadań 

przygotowanych przez Św. Mikołaja.   

5. Nauczyciel uruchamia stronę www.epodreczniki.pl. (Edukacja wczesnoszkolna/klasa 

1/ Mikołajki) 

6. Wspólne wysłuchanie tekstu pt. „Gdzie jest Mikołaj?” (dostępny w zasobach e-

podręczniki) 

7. Podział uczniów na 4 grupy według kolorów cukierków (prezenty od Św. Mikołaja). 

Wybrane osoby w grupie odkrywają kolorową kopertę na tablicy, pod którymi kryje 

się numer zadania. Dzieci rozwiązują przygotowane zadania na tablicy interaktywnej.  

Treść zadań (dostępne w e-podręcznikach):  

Zad . 1 Pomóż Mikołajowi posegregować prezenty. Posłuchaj wskazówek i 

przeciągnij prezenty do odpowiednich worków. 

Zad. 2 Doprowadź Mikołaja do sań. Rozwiąż zadania ukryte pod prezentami 

znajdujące się na wybranej przez Ciebie drodze. Wskazuj właściwe odpowiedzi. 

Zad. 3 Przeciągnij do pudełek obrazki z nazwami zawierającymi głoski w. Do górnego 

z głoską w na początku, do środkowego-z głoską w w środku, do dolnego-z głoską w 

na końcu.  

Zad. 4 Obejrzyj planszę i posłuchaj informacji. Odczytaj godziny na zegarach.  

8. Podsumowanie zajęć. 

 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/

