
Scenariusz zajęć –środa, 15 kwietnia 

Krąg tematyczny: Dobre i niedobre bajki na ekranie 

Temat 148.: Ach, ta telewizja! 

 

1. Ja i bajkowy bohater – tworzenie opowiadań. Rodzic przygotowuje obrazki z 

różnymi bohaterami bajek. Rodzic pokazuje je pojedynczo dziecku, aby mogło 

rozpoznać, kogo przedstawiają. Następnie dziecko wybiera jednego, ulubionego 

bohatera. Rodzic rozpoczyna opowiadanie, a dziecko włącza się do zabawy, 

wymyślając kolejne przygody. W czasie zabawy prowadzący zadaje pytania 

pomocnicze, np.: Dokąd idzie bohater? Z kim się spotka? Co się stało potem?                                                                                                                      

Środki dydaktyczne: obrazki z różnymi bohaterami z bajek �� 

 

2. Gimnastyka z pluszakami – zestaw ćwiczeń porannych. 

Skaczemy – zabawa skoczna.                                                                                                     

Dziecko wkłada maskotkę między kolana i skacze po całej sali tak, aby maskotka nie wypadła 

spomiędzy nóg.  

Winda – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni.                                                            

Dziecko siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami i trzyma maskotkę stopami. Następnie 

kilka razy, bardzo wolno podnosi i opuszcza stopy, starając się utrzymać pluszaka.  

Zmęczone maskotki – zabawa z elementami czworakowania.                                            

Dziecko czworakuje po całej sali z maskotką na plecach. Gdy zgubi maskotkę, kładzie ją 

zpowrotem na plecy.  

Złap mnie! – zabawa z elementami rzutu.                                                                            

Dziecko wraz z rodzicem stają w odległości około dwóch metrów od siebie. Delikatnie 

rzucają wybraną maskotkę do siebie nawzajem.  

Z nogi na nogę – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni.                                               

Dziecko siada w siadzie rozkrocznym. Kładzie sobie maskotkę na stopie, a następnie ręką 

podnosi ją wysoko i kładzie na drugiej stopie. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

3. W telewizji – rozmowa kierowana.                                                                           

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy na temat  ulubionych programów oglądanych w 

telewizji. Dziecko opisuje to, co lubi i czego nie lubi. Odpowiada na pytania: Jakie są 

twoje ulubione programy telewizyjne? Jakie bajki oglądasz? Jak długo oglądasz 

programy i bajki? Co oznaczają znaczki w lewym górnym rogu telewizora? Następnie 

dziecko wspólnie z rodzicem na dużej kartce tworzą ranking bajek i programów, które 

są warte obejrzenia i tych, których dzieci powinny unikać. Przy „dobrych” bajkach 

(pokazujących pozytywne wzorce wartości, jak np. przyjaźń, pomoc słabszym, 



tolerancja, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie) przyklejają 

zielone kółeczka z kolorowego papieru, przy „złych” (wzbudzających lęk i niepokój, 

pokazujących agresję) – czerwone.                                                                            

Środki dydaktyczne: duża kartka, mazak, czerwone i zielone kółeczka z kolorowego 

papieru, klej ��  

 

4. Zabawki – zabawa muzyczno-ruchowa. �                                                                           

Dziecko – zabawka porusza się po sali zgodnie z akompaniamentem wygrywanym 

przez rodzica na bębenku. W czasie przerwy w muzyce naśladuje sposób poruszania 

się wywoływanych zabawek, np.: misie – dziecko chodzi na czworakach, laleczki – 

kręci piruety, pajacyki – skacze w miejscu, rozkładając ręce i nogi. 

 

5. Książka z bajkami – słuchanie opowiadania, burza mózgów.                                

Wszyscy zapomnieli o książce z bajkami. Pozwolili, by pokryła się kurzem, ba, kartki 

jej się wystrzępiły i powyginały. Nikt nie chciał czytać bajek. Dzieci krzywiły się: – 

Wolimy gry komputerowe. Albo film! Książkę wyrzucono na śmietnik. Wiatr targał 

jej kartki, deszcz rozmywał obrazki. I gdyby nie pewna wróżka, schrupałby ją tłusty 

szczur. – Ooo! – zawołał ucieszony. – Chyba coś znalazłem! Mniam, mniam. – Nie! – 

pisnęła wróżka. – Czary – mary! Książka przefrunęła szczurowi koło nosa. Wróżka 

złapała ją i z żalu zapłakała. Tak zniszczonej książki jeszcze nie widziała. Cały dzień 

ją czyściła, wygładzała, sklejała, prostowała. […] Pod wieczór książka wyglądała jak 

nowa. „Komu by ją dać?” – rozmyślała. Akurat były imieniny dziadka Anatola. I 

wróżka wpadła na świetny pomysł. Puk, puk – zastukał listonosz: – Paczka dla pana 

Anatola! – Dziadku co dostałeś? – pytały zaciekawione dzieci. – Książkę z bajkami! – 

wykrzyknął starszy pan. – Miałem taką samą, gdy byłem małym chłopcem! Nawet nie 

obejrzał innych prezentów, tylko usiadł i zaczął czytać. Jakby mu lat ubyło. 

Przypomniał sobie, że jak był tyci, tyci, nie wyższy od stołu, te same bajki czytała mu 

jego mama. – Przeczytaj coś głośno, dziadku! – poprosiły dzieci. Były ciekawe, co 

niezwykłego może być na tych kartkach. I dziadek zaczął czytać drżącym głosem. 

Mama aż popłakała się z radości, gdy królewna z bajki spotkała swojego księcia. 

Dzieci też się wzruszyły. Niesamowite! Przy grach komputerowych nigdy im się to 

nie zdarzyło. Książka z bajkami stała odtąd na honorowym miejscu w biblioteczce 

dziadka. Kiedy wieczorami stamtąd znikała, dziadek nie martwił się, bo wiedział, 

gdzie jej szukać. Dzieci odkryły bowiem, że bajki są doskonałym sposobem na piękne 

sny.                                                                                                                            

Rodzic wspólnie z dzieckiem określa, jakie plusy i minusy mają: czytanie bajek, 

oglądanie telewizji, granie w gry komputerowe. Wszystkie pomysły można spisać na 

dużym arkuszu papieru. Rodzic zachęca dziecko do wypowiadania się na temat 

ulubionych książek, programów telewizyjnych oraz gier komputerowych.                        

Środki dydaktyczne: duży arkusz papieru, mazaki ��  

 

6. Zabawy z książkami – zabawa matematyczna.                                                            

Dziecko przelicza książki znajdujące się w domowej biblioteczce. Segreguje je ze 

względu na tematykę, np. na bajki, książki przyrodnicze, encyklopedie. Ustala, 



których książek jest najwięcej, a których – najmniej, układa książki od największej do 

najmniejszej i odwrotnie.                                                                                                  

Środki dydaktyczne: książki ��  

 

7. Bajkowe puzzle – układanie puzzli.                                                                         

Rodzic daje dziecku puzzle z postaciami z bajek. Dziecko układa obrazki. Na 

zakończenie wykonuje zadanie w kartach pracy – układa i przykleja z wyklejanki 

robota, rysuje robota  wg własnego pomysłu.                                                                 

Środki dydaktyczne: KP4 s. 4, puzzle z postaciami z bajek ��  

 

8. Nasza ulubiona bajka – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.                          

Dziecko wybiera bajkę, której chce wysłuchać. Następnie kładzie się lub wygodnie 

siada na dywanie. Uważnie słucha tekstu, a następnie własnymi słowami opowiada 

treść bajki. Jeżeli to możliwe, dziecko może obejrzeć filmową adaptację czytanej bajki 

np. z nagrania lub w telewizji. Następnie podaje różnice między wersją pisaną i 

filmową. Rodzic zachęca do rozmowy, zadając pytania, np.: Dlaczego warto słuchać 

bajek czytanych przez panią w przedszkolu lub rodziców w domu? Dlaczego warto 

uczyć się czytać? Co jest fajnego w oglądaniu filmów?                                                   

Środki dydaktyczne: bajka wybrana przez dziecko i jej ekranizacja 

 

9. Bajkowe kolorowanie – kolorowanie ulubionych postaci z bajek.                      

Rodzic przygotowuje różne kolorowanki oraz kredki (ołówkowe, świecowe, pastele 

suche i mokre), mazaki zwykłe i brokatowe. Dziecko wybiera kolorowanki. Koloruje i 

ozdabia je wg własnych pomysłów. Na koniec wspólnie z rodzicem urządzają 

wystawę prac i podziwiają dzieła.                                                                                

Środki dydaktyczne: kolorowanki, kredki, mazaki ��  

 

10. Dzwoni telefon – zabawa orientacyjno- -porządkowa.                                                        

Rodzic rozkłada na podłodze drewniane klocki – telefony. Dziecko spaceruje między 

telefonami, a gdy usłyszy dźwięk dzwoniącego telefonu, np. komórkowego –podnosi 

wybrany klocek i naśladuje rozmowę telefoniczną. 


