
Scenariusz zajęć do Nauczania Zintegrowanego w kl. II. 
 

Opracowała : mgr Ewa Gubernat 
 
Krąg tematyczny : Ludzie listy piszą. 
 
Temat  dnia : Prosimy Świętego Mikołaja o prezent. 
 
Cel ogólny: Sprawdzenie samodzielności wykonywania zadań w kontekście czytania ze  
                    zrozumieniem. 
Treści i działania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej MENiS: 

1. Czytanie ciche ze zrozumieniem. 
2. Przepisywanie zdań, tekstów powiązane z uzupełnianiem  i przekształcaniem. 
3.  Pisanie listów. 
4. Pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni. 
5. Działania arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb. 
6. Poznanie pracy w wybranych zawodach ( praca listonosza). 
7. Śpiew,  ruch z muzyką. 
8. Działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach i formach z 

wykorzystaniem tradycji regionalnych. 
9. Organizacja pracy. 

Szczegółowe zadania zajęć: 
                  -     doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 
- Kształcenie umiejętności pisania listów 
- Poznanie skrótów stosowanych w korespondencji, 
- Tworzenie rodziny wyrazów do słowa „list” 
- Poznanie zasad adresowania kopert, 
- Ćwiczenia w liczeniu w pamięci 

 
 
Środki dydaktyczne: 
� Cywińska Barbara, Nauczanie zintegrowane w klasach I-III Wyd. Juka  
� Dorota Baścik- Kołek Wesołe karteczki dla klasy II Wyd. MAC 
� Koperty 
� Opowiadanie, prezenty, podarki, upominki 
� List do Św. Mikołaja 
� Kaseta z piosenką „Przyjedź do nas Mikołaju” 

Przebieg zajęć: 
1. Odebranie przesyłki od listonosza. 
2. Rozdanie dzieciom listów – praca z tekstem – ciche czytanie ze zrozumieniem 

treści listu:                                                                                                                        
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Laponia 01. 12. 03 r. 
 

Drogie Dzieci! 
 

Piszę do Was z dalekiej Laponii, u nas zima w pełni. 
Zbliża się czas obdarowywania Was prezentami. Wiem, że na mnie czekacie. Jak co roku 
wybieram się w podróż, renifery i sanie gotowe do drogi. Przygotowałem dla Was mnóstwo 
wspaniałych prezentów. Teraz oczekuję od Was listów, w których wyrazicie swoje marzenia i 
pragnienia. 
Pozdrawiam Was serdecznie 
 

Św. Mikołaj. 
 

3. Sprawdzenie rozumienia tekstu: 
• Kto napisał do ciebie list? 
• Gdzie on mieszka? 
• Co przygotowuje dla dzieci? 
• Czym podróżuje? 
 

 
4. Rozsypanka wyrazowa:                                                                                       

Weź nożyczki , rozetnij podane w tabeli wyrazy, wybierz i przyklej związane 
ze słowem „list”. 
Uzupełnij zdanie: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wklejone wyrazy to.................................  
5. Zebranie kart pracy 
 
6.Zaśpiewanie piosenki „ Przyjedź do nas Mikołaju” i inscenizowanie jej ruchem. 

 
      7..Rozdanie dzieciom kart „Znajdź prawdziwego Mikołaja” 

8.Zebranie kart pracy. 
9.Wysłuchanie opowiadania nauczyciela pt. Prezenty, podarki, upominki... 
10.Wspólne redagowanie listu: 

• Jak jest zbudowany?( data, nagłówek, zwrot grzecznościowy, treść 
listu, zakończenie listu) 

 

herbata liść list 

śniadanie listonosz poczta 

stokrotka znaczki koperta 
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• Napisanie listu na tablicy przez nauczyciela i po objaśnieniu zasad 
pisowni    przepisanie przez uczniów na papier listowy.  

• Sprawdź w słowniku ortograficznym pisownię wyrazów: podróż, 
marzenia, przygotowuję. 

11.Treść listu: 
 
 
 
 

Kunowa 03. grudzień 2003 r. 
 
 
 

Kochany Święty Mikołaju! 
 

 Dziękuję Ci za list  i za prezenty, które dotychczas od Ciebie otrzymałem. 
 
 Bardzo się cieszę, że istniejesz i robisz dzieciom takie miłe niespodzianki. 

Żałuję, że przychodzisz tylko raz w roku. Mam nadzieję, że i w tym roku również o 
mnie nie zapomnisz. 

Chciałbym dostać ( dzieci malują prezenty, które chciałyby dostać) 
Przesyłam Ci tysiące pozdrowień i z niecierpliwością oczekuję Twojego przyjścia. 
 
Serdecznie pozdrawiam 

Podpis ucznia................. 
 

 
 

5. Co należy zrobić aby list trafił do adresata? 
• Adresowanie listów 
• Naklejenie znaczka 
• Wycieczka na pocztę w następnym dniu i wysłanie listu 

6. Utrwalenie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 30.( list  Mikołaja do 
dzieci strona 32 Wesołe karteczki). 

7. Zadanie domowe : Narysuj św. Mikołaja. 
 

Podpis nauczyciela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 



 5 

 



 6 

 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 

 
 



 8 

 
 
 

 
 


