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1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa II

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć:

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie technologii TIK uatrakcyjnia zajęcia i zwiększa ich efektywność. Dzieci nabywają też 
umiejętności posługiwania się współczesnymi narzędziami teleinformatycznymi, co jest niezbędne w 
życiu codziennym .

7. Cel ogólny zajęć

Zapoznanie uczniów z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń: wypowie się w kilku zdaniach na temat zwyczajów świątecznych kultywowanych w domu 
rodzinnym

2. zapozna się ze zwyczajami świątecznymi w innych krajach na świecie
3. zredaguje życzenia świąteczne
4. wykona pracę plastyczną zgodnie z instrukcją

9. Metody i formy pracy

Metody:
aktywizujące, praktycznego działania, ćwiczenia interaktywne
Formy:
indywidualna, grupowa, zbiorowa

10. Środki dydaktyczne

Tablica multimedialna z dostępem do internetu, multibook "Gra w kolory", materiały filmowe, aplikacje, 
karty pracy, karteczki do pisania, papier kolorowy, nożyczki , klej, blok z kolorowymi kartkami.

11. Wymagania w zakresie technologii
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Tablica multimedialna z dostępem do internetu, multibook "Gra w kolory"

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie z dziećmi
2. Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania
3. Zwrócenie uwagi na uważne słuchanie wypowiedzi innych

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie dzieci w temat zajęć poprzez wykonanie zadania interaktywnego.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Praca w aplikacji https://view.genial.ly/61aa436707e5260de9ae89f2/interactive-content-untitled-genially
 
Dzieci wykonują zadanie łącząc w pary rysunki świąteczne z ich nazwami. Odpowiadają na pytanie : Z 
jakimi świętami kojarzą się wyrażenia i  obrazki? 
https://wordwall.net/pl/resource/25497292/%c5%9bwi%c4%85teczne-obrazki
Nawiązanie do tematyki świątecznej poprzez odniesienie się do doświadczeń uczniów. 
Swobodna rozmowa na temat przygotowań do świąt .

Aktywność nr 2

Temat

Prezentacja mapy świata z informacją o wirtualnej podróży po niektórych krajach w celu zbierania 
informacji na temat tradycji świątecznych.

Czas trwania

15

Opis aktywności

Zapoznanie z filmikiem na yuotube : Święta Bożego Narodzenia na świecie. Dzieci uważnie oglądają 
film, po którym  jest rozmowa na temat: Jakie zwyczaje  zaciekawiły Ciebie najbardziej? 
https://youtu.be/b5Uu5TcYwpo

Aktywność nr 3

https://view.genial.ly/61aa436707e5260de9ae89f2/interactive-content-untitled-genially
https://wordwall.net/pl/resource/25497292/świąteczne-obrazki
https://youtu.be/b5Uu5TcYwpo
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Temat

Czytanie ze zrozumieniem tekstów informacyjnych. Ćwiczenia interaktywne.

Czas trwania

25

Opis aktywności

Dzieci zapoznają się z krótkimi tekstami informacyjnymi na temat zwyczajów świątecznych w innych 
krajach. Uczniowie dopasowują wybrane zwyczaje z nazwami państw. Zapisują zadanie w ćwiczeniach. 
Potem układają świąteczne życzenia.

Aktywność nr 4

Temat

Wykonanie kartki świątecznej.

Czas trwania

35

Opis aktywności

Uczniowie oglądają propozycje wykonania kartek światecznych.  https://youtu.be/4viaKs8W1co
Wybierają jeden sposób i wykonują pracę. Po wykonaniu prac następuje ich prezentacja.
Wykonanie ćwiczenia interaktywnego: https://wordwall.net/pl/resource/26335196/%c5%9bwi%c4%99ta-
bo%c5%bcego-narodzenia.  

Podsumowanie lekcji

Rozmowa na temat różnych  zwyczajów świątecznych oraz planów na spędzenie tegorocznych świąt. 
Wykonanie zadania, https://learningapps.org/4179903 

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie zaznaczają emotkami na choince odpowiedzi na pytanie: Jak się pracowało?

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://youtu.be/4viaKs8W1co
https://wordwall.net/pl/resource/26335196/święta-bożego-narodzenia
https://wordwall.net/pl/resource/26335196/święta-bożego-narodzenia
https://learningapps.org/4179903
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

