
Witajcie po wakacjach!
Klasa: pierwsza

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
• „Poznaj Squlę”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/poznaj-squle/4951-

poznaj-squle (Squla.pl – Zaloguj się – Kasa 1 – Sprawdź to – Poznaj Squlę),
• „Plaża”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/poszukaj-misia/4780-plaza 

(Squla.pl – Zaloguj się – Kasa 1 –Sprawdź to – Poszukaj misia – Plaża),
• „Kemping”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/poszukaj-misia/4781-

kemping (Squla.pl – Zaloguj się – Kasa 1 – Sprawdź to – Poszukaj misia – Kemping).
• „Właściwe zachowanie wobec innych”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/edukacja-

spoleczna/relacje-spoleczne/3497-wlasciwe-zachowanie-wobec-innych (Squla.pl – Zaloguj 
się – Klasa 1 – Edukacja społeczna – Relacje społeczne – Właściwe zachowanie wobec 
innych; poziom pierwszy i drugi).

Zapis do dziennika
Poznanie zasad funkcjonowania w klasie i szkole. Ruchowe zabawy integracyjne i orientacyjno- 
-porządkowe. Podział imion na sylaby, wyodrębnianie pierwszej głoski. Rozróżnianie prawej i lewej 
strony. Rysowanie po śladzie. Przeliczanie elementów znajdujących się w otoczeniu, stosowanie 
określeń: „więcej”, „mniej”, „tyle samo”. Ćwiczenia interaktywne na portalu Squla.pl. Rysowanie 
portretu klasowego misia Squlisia. 

Cele operacyjne
Uczeń:

 zna zasady zachowania w klasie, reaguje na umówione sygnały,
 wypowiada się na swój temat, potrafi się przedstawić,
 rozróżnia prawą i lewą stronę,
 rysuje po śladzie, dbając o estetykę,
 przelicza elementy i porównuje ich liczbę,
 wykonuje rysunek,
 zgodnie bawi się w zespole,
 rozwiązuje quizy.

Środki dydaktyczne
 klasowy miś przygotowany przez wychowawcę
 portret Squlka, bohatera internetowego portalu Squla.pl (załącznik 1.)
 tamburyn
 dzwoneczek
 karta pracy
 tornister i przybory szkolne
 tablica interaktywna/ komputer z rzutnikiem i dostępem do internetu



 quizy na portalu Squla.pl: „Poznaj Squlę”, „Plaża” i „Kemping”
 materiały plastyczne: kartony i kredki
  tablica do informacji zwrotnej: trzy emotikony wydrukowane w dużym formacie, spinacze  
do bielizny z napisanymi imionami dzieci

Przebieg zajęć
1.
Powitanie

 y Nauczyciel wita dzieci przed klasą. Trzyma w ręku własnoręcznie przygotowanego misia.
 y Dzieci wchodzą do sali, przybijając z misiem piątkę.
 y Dzieci odkładają plecaki i siadają w kręgu.

2.
Zapoznanie

 y Nauczyciel przedstawia dzieciom misia, ich towarzysza i przyjaciela na najbliższe trzy lata. 
Mówi, że miś nazywa się Squliś i jest kolegą Squlka, stworka z internetu (gospodarza 
portalu Squla.pl).

 y Nauczyciel pokazuje Squlka na obrazku (załącznik 1.).
 y Nauczyciel prosi, aby każde dziecko po kolei przedstawiło się misiowi, powiedziało, co 
lubi robić. Miś wędruje z rąk do rąk w kręgu. Po powrocie do nauczyciela miś „wymienia” 
kolejno imiona dzieci. W przypadku pomyłki (przypadkowej lub zamierzonej) uczniowie 
reagują i poprawiają. 

3.
Prezentacja portalu 
z interaktywnymi 
quizami 
edukacyjnymi

 y Dzieci siedzą przy tablicy interaktywnej. 
 y Nauczyciel pokazuje filmik prezentujący sylwetkę bohatera oraz portal z interaktywnymi 
materiałami, quizami edukacyjnymi dla dzieci – Squla.pl. Pyta: „Chcecie poznać Squlka? 
Ja i Squliś zapraszamy więc do wirtualnej szkoły” (filmik, poziom pierwszy; Squla.pl – 
Zaloguj się – Klasa 1 – Sprawdź to – Poznaj Squlę).

 y Nauczyciel wskazuje dzieci do pracy przy tablicy, czyli do wyboru pojedynczej odpowiedzi. 
Wybrane dziecko otrzymuje misia Squlisia i razem z nim wykonuje zadanie. Nauczyciel 
stara się, aby każde dziecko miało możliwość podejścia i wykonania zadania. Dotyczy to 
wszystkich quizów wykorzystywanych na zajęciach. Nauczyciel rozmawia z dziećmi na 
poruszane w prezentacji zagadnienia. Wyjaśnia pojęcia (awatar, empik, wirtualna moneta).

4.
Zabawa ruchowa  
– pokazywanie

 y Pląs z pokazywaniem gestów i części ciała na melodię „Mam chusteczkę haftowaną…”: 
„Prawa łapka, lewa łapka, ja jestem niedźwiadek, prawa nóżka, lewa nóżka, a to jest 
mój zadek. Lubię miodek, kocham miodek, zabieram go pszczółkom, jedną łapką, drugą 
łapką albo ciągnę rurką”. 

5.
Sylabizacja

 y Powtórzenie imion z sylabizacją.
 y Wyodrębnianie pierwszej głoski imienia.
 y Dzieci wyklaskują, wytupują sylaby w poszczególnych imionach z pomocą nauczyciela. 
 y Nauczyciel wystukuje na tamburynie sylaby imion dzieci. Po wysłuchaniu zgłaszają się 
te osoby, których imię zgadza się z wystukanymi przez nauczyciela sylabami. Następnie 
wystukują na przekazanym im tamburynie i wypowiadają swoje imię: A-ga-ta, Ma-te-
usz itd. (źródło: H. Tenta, „Dzieci odkrywają litery”, Jedność 2021.)

6.
Zabawa 
integracyjno- 
-ruchowa

 y Zabawa integracyjno-ruchowa „Kto tak jak ja?”.
 y W zabawie bierze też udział nauczyciel.
 y Dzieci siedzą na krzesełkach w kręgu. Krzeseł jest o jedno mniej niż uczniów.
 y Zaczyna nauczyciel. Wychodzi na środek, przedstawia się i mówi np. „Kto tak jak ja lubi 
lody?”.

 y Osoby, które zgadzają się z tym stwierdzeniem, szybko zamieniają się miejscami.
 y Przedstawianie się i zadawanie pytań powtarzamy kilka, kilkanaście razy. 

7.
Nauka zasad

 y Nauczyciel prezentuje dzieciom dzwoneczek. Wyjaśnia, że służy on do „wyczarowania” 
ciszy. Mówi: „Kiedy usłyszycie dzwoneczek, spójrzcie na mnie. Dźwięk dzwoneczka to 
sygnał, że chcę wam coś ważnego powiedzieć”. 

 y Kilka prób „wyczarowania ciszy”. 
 y Ćwiczenia ciszy z dzwoneczkiem w kręgu – podawanie sobie dzwoneczka tak, żeby 
zadzwonił. Przy podawaniu dziecko mówi imię kolejnego dziecka. 

 y Podawanie dzwoneczka tak, żeby nie zadzwonił, z utrudnieniem – dziecko przekazuje 
dzwoneczek wybranej osobie, podchodzi, podaje dzwoneczek, siada na jej miejscu. 

 y Ćwiczenie trwa, aż wszyscy przekażą sobie dzwoneczek (źródło – ćwiczenia ciszy 
Montessori).



8.
Zabawa ze Squlą  
z wykorzystaniem 
tablicy 
interaktywnej/ 
rzutnika

 y Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Jedna grupa będzie rozwiązywać quiz „Plaża”: 
https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/poszukaj-misia/4780-plaza (Squla.pl  
– Zaloguj się – Klasa 1 – Sprawdź to – Poszukaj misia – Plaża), a druga grupa quiz 
„Kemping”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/poszukaj-misia/4781-
kemping (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 1 – Sprawdź to – Poszukaj misia – Kemping).

 y Gdy quiz rozwiązuje jedna grupa, druga grupa się przygląda. Zanim zostanie podana 
odpowiedź, dzieci z danej grupy naradzają się ze sobą. Nauczyciel wskazuje dziecko do 
zaznaczenia właściwej odpowiedzi na tablicy. Wygrywa grupa, która wskazała więcej 
prawidłowych odpowiedzi. 

 y Po przeprowadzonym quizie nauczyciel z uczniami sprawdza osiągnięcia całej klasy 
(Aktywność – Zobacz osiągnięcia). Sprawdza również, co jest jeszcze do wygrania. 
Zapowiada, że jeszcze dzisiaj będzie możliwość zdobycia kolejnych punktów. 

9.
Praca indywidualna

 y Nauczyciel rozdaje wydrukowane wcześniej dla każdego ucznia karty pracy.
 y Rysowanie po śladzie i kolorowanie obrazka.

10.
Nauka uważności 
i zasad, swobodna 
praca

 y Nauczyciel daje dzieciom czas na rozejrzenie się po sali, pochodzenie, obejrzenie,  
co znajduje się na półkach, jakie są pomoce. 

 y Wcześniej ustala, że po zabawie i pracy należy odłożyć przedmioty na swoje miejsce.
 y Dzieci mają czas na swobodną pracę z wybranymi przez siebie materiałami dydaktycznymi. 
Od czasu do czasu dzwoni dzwoneczkiem, aby sprawdzić, czy dzieci reagują na dźwięk. 

11.
Zabawa w kręgu

 y Zabawa w kręgu „Co uczeń ma w plecaku?”.
 y Nauczyciel kładzie na środku przybory: piórnik, podręczniki, zeszyty, kredki, farby, 
pędzle, plastelinę, ołówek, gumkę, śniadaniówkę.

 y Dzieci nazywają te przedmioty.
 y Następnie nauczyciel prosi, aby dzieci zamknęły oczy i zabiera jeden przedmiot.
 y Dzieci odgadują, czego brakuje.
 y Po ustaleniu – wymawianie tego wyrazu sylabami, głoskowanie. 
 y Nauczyciel chowa te przedmioty do worka, dzieci losują i określają za pomocą dotyku, 
co to jest. 

 y Po ustaleniu – wymawianie tego wyrazu sylabami, głoskowanie. 

12.
Nauka zasad

 y Nauczyciel pokazuje dzieciom szuflady/ półki/ segregatory/ pudełka, gdzie będą 
trzymały swoje przybory.

 y Każda szuflada/ półka/ segregator/ pudełko ma podpis z imieniem dziecka.
 y Każde dziecko wymyśla i rysuje na małym kartoniku znaczek na swoje miejsce 
przechowywania przyborów. 

 y Nauczyciel zaprasza dzieci na wybrane przez nie miejsca. Objaśnia zasady zgłaszania się 
do odpowiedzi.

 y Poznanie kolejnego sposobu na koncentrację i wyciszenie grupy „Lisek cichusek”. 
Nauczyciel podnosi do góry dłoń, składa palce tak, aby dłoń przypominała pyszczek 
zwierzątka. Czeka, aż wszystkie dzieci zauważą, wykonają ten sam gest i wyciszą się. 

13.
Zabawa ze Squlą  
z wykorzystaniem 
tablicy 
interaktywnej/ 
rzutnika

 y Nauczyciel włącza quiz „Właściwe zachowanie wobec innych”: https://naukaizabawa.
squla.pl/misje/edukacja-spoleczna/relacje-spoleczne/3497-wlasciwe-zachowanie-
wobec-innych (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 1 – Edukacja społeczna – Relacje społeczne 
– Właściwe zachowanie wobec innych; poziom pierwszy i drugi).

 y Nauczyciel wyjaśnia, że dzieci będą teraz rozmawiać o tym, jak powinny zachowywać się 
wobec siebie.

 y Podczas rozwiązywania quizu nauczyciel omawia dokładnie z dziećmi przedstawione 
sytuacje. Zwraca uwagę na właściwe relacje. Niektóre z tych sytuacji dzieci przedstawiają 
w krótkich scenkach dramowych. 

 y Po przeprowadzonym quizie nauczyciel z uczniami sprawdza osiągnięcia całej klasy 
(Aktywność – Zobacz osiągnięcia). Sprawdza również, co jest jeszcze do wygrania. 
Zapowiada, że już wkrótce, na kolejnych zajęciach będzie możliwość zdobycia kolejnych 
punktów.

14.
Prace plastyczne

 y Dzieci rysują portret klasowego misia Squlisia.
 y Do wykonania portretu można użyć dowolnych materiałów.
 y Może to być praca indywidualna, w grupach lub zbiorowa (klasowa).
 y Nauczyciel wiesza prace w klasowej Galerii Małego Artysty.



15.
Wspólne 
przeliczanie  
i porównywanie

 y Wspólne przeliczanie:
a) Ile jest prac plastycznych?
b) Ile jest okien w klasie?
c) Ile jest ławek?
d) Ile jest dziewczynek?
e) Ilu jest chłopców?

 y Porównywanie:
a) Kogo jest więcej, dziewczynek czy chłopców?
b) Czego jest mniej, ławek czy krzeseł?

16.
Zabawa ruchowa

 y Pląsy w kole „Stary niedźwiedź…”.

17.
Praca domowa

 y Zapowiedź pracy domowej, którą nauczyciel uzgodnił wcześniej z rodzicami. 
 y Zadanie domowe: dzieci z rodzicami wykonują piękną wizytówkę na swoją ławkę  
z imieniem, ozdobnymi obrazkami. Rodzice mogą na wizytówce napisać dziecku coś 
miłego (życzenie miłego dnia, wyznanie miłości, hasło motywacyjne itp. – coś, co sprawi, 
że dziecko będzie wiedziało, że rodzic o nim myśli).

18.
Feedback

 y Nauczyciel motywuje dzieci do podzielenia się spostrzeżeniami z dzisiejszego dnia (Jak 
się czułem/czułam dzisiaj w szkole?) – feedback.

 y Na korkowej tablicy przywieszone są emotikony: buźka uśmiechnięta, radosna, buźka 
poważna, zamyślona, buźka smutna.

 y Każde dziecko otrzymuje od nauczyciela spinacz z kartką ze swoim imieniem i przypina 
tablicy emocji – do wybranej przez siebie emocji. 

Opracowanie: Agata Kucharczyk/ Slow Education



Załącznik 1.

Witajcie po wakacjach!

Cześć, to ja, Squlek!



Zadanie 1. 

Rysuj po śladzie.

Witajcie po wakacjach!
KARTA UCZNIA

Klasa: pierwsza



Zadanie 2. 

Pokoloruj Squlka.


