
Scenariusz zajęć –wtorek, 05 maja 

Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki  

Temat 157: Czerwony Kapturek 

 

1. Jakie znam bajki i baśnie? – zabawa rysunkowa z kategoryzowaniem.                    

Rodzic rozkłada na dywanie kartki A3 w różnych kolorach. Na każdej z nich znajduje się 

symbol jednej z kategorii, np. pies – bajki o zwierzętach,  kura – bajki o ptakach, dzieci – 

bajki o przygodach dzieci, kwiat – bajki o roślinach, różdżka – bajki o wróżkach i 

czarodziejach. Dziecko zastanawia się, jakie zna bajki, w których można spotkać dany typ 

bohaterów. Gdy poda właściwy tytuł, rysuje postać z tej bajki na kartce z odpowiednim 

oznaczeniem. Na końcu dziecko może zaprezentować wszystkie wykonane plakaty. 

Przekona się w ten sposób, jak wiele bajek i baśni zna.                                                         

Środki dydaktyczne: kartki A3 oznaczone symbolami psa, kury, postaci dzieci, kwiatu i 

różdżki ��  

 

2. Bajkowa gimnastyka – zestaw ćwiczeń porannych. 

Jakie znam bajki i baśnie? – zabawa rysunkowa z kategoryzowaniem. Nauczyciel 

rozkłada na dywanie kartki A3 w różnych kolorach. Na każdej z nich znajduje się symbol 

jednej z kategorii, np. pies – bajki o zwierzętach, 

Bajkowa gimnastyka – zestaw ćwiczeń porannych. 

Czerwony Kapturek – bieg po obwodzie koła, na umówiony sygnał wykonanie skłonu raz 

do prawej nogi, raz do środka i raz do lewej nogi, naśladowanie Czerwonego Kapturka, który 

zbiera kwiaty.  

Pinokio – wykonanie pajacyków, naśladowanie skaczącego Pinokia.  

Siedmiu krasnoludków – spacer po obwodzie koła w pozycji kucznej, z trzymaniem dłońmi 

za kostki, naśladowanie krasnoludków maszerujących do pracy.  

Mała Syrenka – leżenie na plecach, równoczesne unoszenie do pionu i opuszczanie 

złączonych oraz wyprostowanych w kolanach nóg, naśladowanie syrenki, która pluska 

ogonem.  

Kubuś Puchatek – napinanie i rozluźnianie mięśni brzucha – jak Kubuś, który jest raz 

głodny, a innym razem najedzony.  

Kot w butach – wykonanie kociego grzbietu (naprzemienne zaokrąglanie i prostowanie 

pleców w pozycji podpartej w klęku).  



Królowa Śniegu – powolny spacer po obwodzie koła, nabieranie powietrza nosem, 

wypuszczanie ustami, naśladowanie Królowej Śniegu, która mrozi świat swoim oddechem. 

3. Szybka historia Kapturka – zabawa językowa.                                                                                   

Dziecko siada na dywanie. Rodzic nastawia minutnik na 10 sekund i wkłada go do 

koszyczka. Dziecko z rodzicem przekazują sobie koszyczek Czerwonego Kapturka 

kolejno z ręki do ręki. Dziecko, trzymając w dłoniach minutnik, może opowiedzieć 

kolejny fragment bajki o Czerwonym Kapturku. Gdy minutnik zadzwoni, koszyczek 

wędruje do rodzica, który kontynuuje opowiadanie bajki.                                                     

Środki dydaktyczne: koszyczek, minutnik 

 

4. Za co nagroda, a za co kara – rozmowa oceniająca postępowanie bohaterów.              

Rodzic układa na dywanie sznur, dzieląc salę na dwie części. Oznacza jedną stronę 

smutną, a drugą – uśmiechniętą buzią. Rodzic opowiada fragment historii, a dziecko 

ocenia zachowanie bohaterów. Gdy uważa, że zachowali się właściwie, siada w części 

sali, w która oznaczona jest uśmiechniętą buzią. W przeciwnym razie siada w drugiej 

części sali. Rodzic podaje następujące zdania: Mamusia przygotowała koszyk z 

przekąskami dla babci. Mamusia poprosiła swoją córkę o zaniesienie koszyczka do babci. 

Dziewczynka szła ścieżką przez las. Dziewczynka postanowiła nazbierać kwiatów dla 

babci. Czerwony Kapturek przywitał się z wilkiem. Babcia nie zamknęła na klucz drzwi 

do domu.                                                                                                                            

Rodzic zwraca uwagę na to, że nie zawsze osoby, które robią coś niewłaściwego, robą to 

celowo, czasami ich działanie wynika z dobrych chęci (zbieranie kwiatów dla babci), 

czasami z nieświadomości konsekwencji (rozmowa z nieznajomym, niezamknięcie 

drzwi), a czasami z natłoku obowiązków (wysłanie dziecka samego, bez opieki).               

Środki dydaktyczne: sznur, symbole uśmiechniętej i smutnej buźki 

 

5. Spacer po lesie – zabawa ruchowa na torze przeszkód.                                                

Rodzic prosi dziecko, żeby pokazało Czerwonemu Kapturkowi, jak powinien prawidłowo 

iść do babci przez las. Rozkłada na dywanie tor przeszkód z dostępnych przedmiotów w 

domu. Dziecko wciela się w rolę Czerwonego Kapturka, który spaceruje po lesie i 

pokonuje różne przeszkody, nie zbaczając ze ścieżki. Zanim jednak przejdzie przez tor 

przeszkód, musi minąć wilka (w którego wciela się rodzic), wypowiadając zdanie: Nie 

mogę rozmawiać z nieznajomymi. Na zakończenie zastanawia się, jak potoczyłaby się 

historia Kapturka, gdyby nie zaczął rozmowy z wilkiem.                                                       

Środki dydaktyczne: Przedmioty potrzebne do ułożenia toru 

 

6. Czego uczą nas bajki? – rozmowa kierowana.                                                                  

Dziecko zastanawia się, po co są bajki, dlaczego opowiada się je dzieciom. Rodzic stara 

się wyjaśnić pojęcie „morał”. Dziecko może spróbować wskazać, jaki morał zawiera 

bajka o Czerwonym Kapturku, a jakie – inne bajki np. o Kopciuszku (warto być 

pracowitym, uczciwym, być dobrym dla ludzi i zwierząt), o Pinokiu (zawsze należy 

mówić prawdę). 



7. Roztargniona mamusia – zabawa rozwijająca wyobraźnię.                                       

Rodzic kładzie na dywanie koszyk Czerwonego Kapturka wypełniony różnymi rzeczami 

dla babci (np. kombinerki, dziurkacz do papieru, grzebień). Informuje, że niestety 

zapracowana mamusia pomyliła wszystko i zapakowała zupełnie nie te rzeczy, które 

powinna była zapakować. Dziecko losuje przedmiot i wymyśla, co może zrobić z nim 

babcia i Kapturek, jak je wykorzystać np. do przygotowania jedzenia.                                     

Środki dydaktyczne: koszyczek z serwetką, kombinerki, dziurkacz do papieru, grzebień 

lub inne przedmioty nie kojarzące się z bajką o Czerwonym Kapturku 

 

8. Leśne echo – zabawa artykulacyjna.                                                                                    

Dziecko losuje karty przedstawiające postaci z bajki o Czerwonym Kapturku. Naśladuje 

odgłosy, które wydają te postacie (np. wilk – wyje: Auuuu!,  Kapturek – śmieje się: Ha, 

ha!, leśniczy – strzela: Pif, paf!, babcia – dziwi się: Ho, ho!, mamusia – martwi się: Oj, oj, 

oj!).                                                                                                                                          

Środki dydaktyczne: karty z postaciami z bajki o Czerwonym Kapturku 


