
Witaj po wakacjach!
Klasa: zerowa

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

poznaj-squle (Squla. pl – Zaloguj się – Zerówka – Sprawdź to – Poznaj Squlę – Poznaj Squlę; 
filmik – poziom pierwszy),

• quiz „Magiczne słowa”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/edukacja-spoleczna/
umiejetnosci-komunikacyjne/3988-magiczne-slowa (Squla.pl – Zaloguj się – Zerówka – 
Edukacja społeczna – Umiejętności komunikacyjne – Magiczne słowa),

• quiz „Liczę”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/nowosci/5134-licze  
(Squla.pl – Zaloguj się – Zerówka – Sprawdź to – Nowości – Liczę),

• quiz „Czytanie bajek”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/literki/czytam/3486-czytanie-
bajek (Squla.pl – Zaloguj się – Zerówka – Literki – Czytam - Czytanie bajek).

Zapis w dzienniku
Gry i zabawy integracyjne oraz orientacyjno-porządkowe. Rozwiązywanie quizów na portalu 
Squla.pl. Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat właściwego i kulturalnego zachowania. Ćwiczenia 
grafomotoryczne – rysowanie po śladzie. Ćwiczenia w przeliczaniu i porównywaniu liczb  
w zakresie 5.

Cele operacyjne
Uczeń:

 zna zasady zachowania w klasie, reaguje na umówione sygnały;
 wypowiada się na podany temat;
 rozwiązuje quizy;
 przelicza elementy, porównuje liczby w zakresie 5 z zastosowaniem pojęć: „mniej”, „więcej”; 
 bierze aktywny udział w grach i zabawach;
 rysuje po śladzie i koloruje obrazek;
 zgodnie bawi się w zespole. 

Środki dydaktyczne
 laleczka Squleczka wykonana przez nauczyciela
 portret Squlka (bohatera internetowego portalu Squla.pl; załącznik 1.)
 dzwoneczek
 karta pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi
 tablica interaktywna/ komputer z rzutnikiem i dostępem do internetu
 quizy na portalu Squla.pl: „Poznaj Squlę”, „Magiczne słowa”, „Liczę”, „Czytanie bajek”
 kredki
 „skrzynia skarbów” zawierająca przybory szkolne



 piłka do gry, korona
 duża kostka do gry

Przebieg zajęć
1
Powitanie

 y Nauczyciel wita dzieci przed klasą. Trzyma w ręku własnoręcznie przygotowana laleczkę. 
 y Dzieci wchodzą do sali, przybijając z lalką piątkę. Siadają w kręgu.

2.
Zapoznanie

 y Nauczyciel przedstawia dzieciom laleczkę, ich nową przyjaciółkę. Mówi, że jest to 
laleczka Squleczka i jest koleżanką Squlka, stworka z internetu. Pokazuje Squlka na 
obrazku (załącznik 1.). Prosi, aby każde dziecko po kolei przedstawiło się Squleczce, 
powiedziało, jaka jest jego ulubiona zabawka. 

 y Laleczka wędruje z rąk do rąk w kręgu. 
 y Po powrocie do nauczyciela Squleczka „wymienia” kolejno imiona dzieci, w przypadku 
pomyłki (przypadkowej lub zamierzonej) uczniowie reagują i poprawiają.

3.
Przedstawienie 
trenera Squlka, 
bohatera portalu 
Squla.pl

 y Dzieci siedzą przy tablicy interaktywnej/ ekranie rzutnika.
 y Nauczyciel pokazuje filmik prezentujący sylwetkę bohatera oraz portal Squla.pl (Squla.pl 
– Zaloguj się – Zerówka – Sprawdź to – Poznaj Squlę) – filmik, poziom pierwszy.

 y Nauczyciel wybiera dzieci do pracy przy tablicy, czyli do wyboru pojedynczej odpowiedzi. 
Stara się, aby każde dziecko miało możliwość podejścia i wykonania zadania. Dotyczy to 
wszystkich quizów wykorzystywanych na zajęciach. 

 y Nauczyciel rozmawia z dziećmi na poruszane w prezentacji zagadnienia. Wyjaśnia pojęcia 
(awatar, empik, wirtualna moneta). 

4.
Ćwiczenie ciszy  
z dzwoneczkiem

 y Nauczyciel prezentuje dzieciom dzwoneczek.
 y Nauczyciel wyjaśnia, że dzwoneczek służy 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 Ćwiczenie ciszy z dzwoneczkiem – podawanie dzwoneczka w kręgu z rąk do rąk tak, aby 
nie zadzwonił (źródło – ćwiczenia ciszy Montessori).

5.
Użycie „Skrzyni 
skarbów”

 y Nauczyciel stawia skrzynię, w której są przedmioty związane z nauką i zabawą w klasie 
zerowej (kredki, plastelina, zeszyty, książki, ołówki, mazaki, piórniki, temperówki, farby, 
piłeczki, kredy, nożyczki, patyczki do liczenia, liczydełka itp.).

 y Dzieci wybierają sobie to, co im się najbardziej podoba. Mówią po kolei, co wybrały  
i dlaczego, np. „Mam na imię Tomek. Wybrałem farby, ponieważ lubię malować”. 

6.
Zabawa ze Squlą 
„Magiczne słowa” 
z wykorzystaniem 
tablicy 
interaktywnej/
komputera  
z rzutnikiem 

 y Nauczyciel kieruje pracą, wybiera dzieci do pracy przy tablicy, pamiętając o tym, 
aby każdy uczeń miał możliwość podejścia do tablicy (nauczyciel pracuje na swoim 
koncie nauczyciela; ścieżka: Squla.pl –Zaloguj się – Zerówka – Edukacja społeczna – 
Umiejętności komunikacyjne – Magiczne słowa; https://naukaizabawa.squla.pl/misje/
edukacja-spoleczna/umiejetnosci-komunikacyjne/3988-magiczne-slowa).

 y Nauczyciel czyta wstęp do quizu: „Czy wiesz, jak należy zachować się w różnych 
sytuacjach i znasz trzy magiczne słowa, które potrafią zdziałać cuda? Sprawdź to!”. 

 y Są to trzy słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Nauczyciel ustala z dziećmi gesty do 
tych słów (będzie to potrzebne w czasie rozwiązywania quizu; ustala z dziećmi, w jakich 
sytuacjach je stosujemy):
a) proszę – ręce do przodu,
b) przepraszam – złożone dłonie,
c) dziękuję – dłoń na sercu.

 y Nauczyciel włącza quiz na tablicy interaktywnej. Dzieci słuchają poleceń. Wybierają 
odpowiedzi, pokazując ustalone z nauczycielem gesty. 

 y Dzieci dobierają się w pary. Nauczyciel opowiada, a uczniowie odpowiednio reagują, 
stosując słowa: dziękuję, proszę, przepraszam („Wyobraź sobie, że rysujesz swój 
najpiękniejszy rysunek, ale nie masz potrzebnej kredki. Jak się zachowasz? Wyobraźcie 
sobie, że potrąciliście się w czasie zabawy. Jak się wtedy należy zachować?”)

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



7.
Praca samodzielna 
uczniów

 y Karta pracy – rysowanie po śladzie bohatera portalu Squla.pl – trenera Squlka. 
 y Kolorowanie pracy.

8.
Zabawa 
matematyczna  
ze Squlą „Liczę”  
z wykorzystaniem 
tablicy 
interaktywnej/ 
komputera  
z rzutnikiem

 y Nauczyciel włącza quiz „Liczę”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/sprawdz-to/
nowosci/5134-licze (Squla.pl – Zaloguj się – Zerówka – Sprawdź to – Nowości – Liczę).  

 y Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że w tym quizie poćwiczą liczenie goli, piłek i zawodników 
na boisku.

 y Nauczyciel wykorzystuje do tego quizu piłkę. Podaje ją do wybranego do tablicy dziecka. 

9.
Zabawa ruchowo- 
-muzyczna z kostką

 y Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki.
 y Nauczyciel rzuca dużą kostką, pokazuje liczbę oczek, dzieci liczą i dobierają się w grupy 
po tyle samo osób. Następnie cała grupa wykonuje polecenie:
1 – chodzimy po wysokiej, mokrej trawie,
2 – chwyt za ręce, młynek,
3 – jedna osoba jest zepsutym samochodem, który dwie próbują go uruchomić,
4 – chodzimy w deszczu pod jednym parasolem,
5 – trzymamy się za ręce i robimy razem przysiady tak, aby nie puścić rąk,
6 – jesteśmy pociągiem.

10.
Zabawa językowa 
ze Squlą 
„Czytanie bajek” 
z wykorzystaniem 
tablicy 
interaktywnej/ 
komputera  
z rzutnikiem

 y Nauczyciel włącza quiz „Czytanie bajek”: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/literki/
czytam/3486-czytanie-bajek (Squla.pl – Zaloguj się – Zerówka – Literki – Czytam – 
Czytanie bajek).

 y Do tej zabawy nauczyciel zakłada na głowę koronę lub inny atrybut postaci z bajki. 
Dziecko, które podchodzi do tablicy mówi, w jaką postać z bajki się wciela. Prezentuje tę 
postać za pomocą ruchów, gestów i wykonuje zadanie. 

11.
Swobodna zabawa

 y Czas na chwilę swobodnej zabawy dzieci.
 y Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem zabawy.

12.
Feedback

 y Dzieci i nauczyciel siadają w kręgu.
 y Dzieci mówią laleczce Squleczce, jak było na zajęciach (Jak się czułem/czułam dzisiaj  
w szkole/przedszkolu? – Powiedz Squleczce).

Opracowanie: Agata Kucharczyk/ Slow Education



Załącznik 1.

Cześć, jestem Squlek!



Zadanie 1. 

Rysuj po śladzie.

Witaj po wakacjach!
KARTA UCZNIA

Klasa: zerowa



Zadanie 2. 

Pokoloruj Squlka.


