
Krąg tematyczny: Co lubią książki? 

Scenariusz zajęć: Magiczny kącik w naszej sali. 

Data: 27.04.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– rozbudzanie zainteresowania książką 

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu 

– pobudzanie aktywności oraz ekspresji twórczej 

– rozwijanie sprawności manualnej 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Zaczynamy zabawą naśladowczą „Zaczarowane pudełko – postaci z bajek”. IV.1; I.5 

Rodzic zaprasza dziecko do naśladowania ruchem postaci z bajki o Czerwonym Kapturku. Każde 

polecenie poprzedza zwrotem: Otwieram zaczarowane pudełko, a z niego wychodzi… (np. wilk, 

babcia, Czerwony Kapturek, myśliwy). Dziecko przestaje naśladować postać, gdy rodzic 

wypowie: Zamykam zaczarowane pudełko. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając postać lub 

bajkę. 

 

2. „Współpraca” – zabawa z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne. I.5; III.8 

Dziecko wykonuje zadania zgodnie z poleceniem rodzica: Spacerujemy po dywanie, przybijamy 

piątki wszystkim domownikom, spacerujemy w podskokach, dobieramy się w parę z rodzicem i 

spacerujemy razem, machamy rączkami, siadamy w parze i wiosłujemy: trzymając się za ręce na 

zmianę pochylamy się w przód i w tył, nie puszczając rąk osoby z pary. 

 

3. Zajęcia główne „Mądre rady” – uważne wysłuchanie wiersza „Ala i Ola”, 

przeprowadzenie rozmowy na temat treści wiersza. III.8; III.6; III.7 

 

Ala i Ola 

Siostry różnią się czasami. 

Zresztą, posłuchajcie sami… 

 

Pokój Ali tak wyglądał, 

jakby w nim szalała trąba, 

a bałagan taki w szafie, 

że opisać nie potrafię! 

Lecz na oknie – zaskoczenie! – 

kwiaty piękne, jak marzenie, 

wychuchane, wydmuchane, 

wypieszczone i zadbane! 

 

Pokój Oli, dla odmiany, 

był calutki posprzątany, 



książki ustawione w rządek, 

wszędzie czystość i porządek. 

Lecz na oknie – co za szok! – 

rząd badyli raził wzrok, 

bo w doniczkach, zamiast kwiatów, 

stał dziwaczny tłum drapaków! 

 

Ala się po głowie drapie: 

– Ja posprzątać nie potrafię! 

Biednej Oli rzednie minka: 

– Ja się nie znam na roślinkach! 

 

Siostry się zaczęły głowić, 

jak to zmienić, co tu zrobić?... 

W końcu problem rozwiązały – 

odtąd sobie pomagały, 

Ola – Ali, Ala – Oli, 

chociaż każda w innej roli. 

Do dziś robią to z radością, 

więc pokoje lśnią czystością, 

a w nich kwiatów rośnie mnóstwo, 

z których każdy jest jak bóstwo. 

Rada: Wszelka pomoc i współpraca 

zawsze bardzo się opłaca. 

 

Przykładowe pytania do wiersza: 

- jak miały na imię siostry? 

- u której z sióstr panował porządek? 

- kto miał bałagan w pokoju? 

- kto miał na oknie nieporządek? 

- na jaki plan wpadły siostry, aby utrzymać porządek na oknie? 

 
Małgorzata Strzałkowska Źródło: M. Strzałkowska, „Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem”, Wydawnictwo Jacek Santorski  & CO, Warszawa 2006, s.17–19 

 

4. A teraz poświęcamy dziecku czas czytając mu ulubioną książeczkę „Chwila z książką”. 

III.8; IV.2, IV.9; IV.19 

Postarajcie się po kolei opisywać wskazane ilustracje; zwróćcie szczególną uwagę na pozytywne 

oraz negatywne postawy bohaterów (dziecko rozpoznaje złe i dobre postacie  

Środki dydaktyczne: bajka wybrana przez rodzica. 

 

5. Praca plastyczna „Kolorowy świat bajek” – zajęcia plastyczne. IV.1; I.7 

Rodzic podaje dziecku sylwety postaci z bajki „Czerwony Kapturek”( do pobrania w pliku) i 

kładzie je na stoliku. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie kredkami (jeśli rodzic wydrukuje w 

formacie A4) lub pomalowanie farbami dużych sylwet (jeśli rodzic wydrukuje w formacie A3). 

Gotowe postacie mogą ozdobić wejście do pokoju dziecka lub możecie rodzinnie zilustrować 

bajkę. 

Środki dydaktyczne: sylwety postaci z bajki „Czerwony Kapturek” do pobrania w pliku, farby, 

pędzle,kredki. 


