
Scenariusz zajęć –środa, 06 maja 

Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki  

Temat 158: Czy to bajka, czy nie bajka 

 

1. Kto to jest? – rozwiązywanie zagadek słownych.                                                           

Rodzic czyta zagadki o różnych bohaterach z bajek i baśni, a dziecko podaje rozwiązania: 

Gdy był potrzebny, nie dał drapaka, ale nie lubił chodzić na boska. (Kot w butach)  

Pierze, sprząta i gotuje, dla macochy i jej córek. Suknię często swą ceruje, Bo ma na niej 

pełno dziurek. (Kopciuszek)  

Siostrzyczka i brat, wyruszyli w świat. Z czarownicą mieli gratkę, gdy jej zjedli całą chatkę. 

(Jaś i Małgosia) 

 Zamknięta w wieży dziewczyna, co długi warkocz miała. „Spuść mi włosy swoje” – 

czarownica doń wołała. (Roszpunka)  

W chatce krasnoludków mieszka, Czy już wiecie, że to… (Śnieżka)  

Chodzi ta królewna, ziewając po troszku, bo się nie wyspała, przez ziarenko groszku. 

(Królewna na ziarnku grochu)  

Mała dziewczynka na kwiatku mieszkała, lecz ją od mamusi ropucha porwała. (Calineczka) 

2. 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. Co by było, gdyby…? – zabawa rozwijająca kreatywność.                                               

Rodzic przygotowuje kartoniki z wypisanymi nazwami postaci z bajek oraz 

wykonywanych przez nie czynności, np.: Kot w butach zjadł czarownika zamienionego w 

mysz. Kopciuszek zgubił na balu pantofelek. Rozcina je i części z nazwami czynności 

wkłada do jednego koszyczka, a te z nazwami postaci – do drugiego. Dziecko losuje 

karteczkę z każdego koszyczka, a rodzic odczytuje informacje, np. Kot w butach zgubił na 

balu pantofelek. Kopciuszek zjadł czarownika zamienionego w mysz. Dziecko może 

opowiedzieć nową wersję danej bajki i spróbować wyjaśnić, jak mogło dojść do takiej 

sytuacji.                                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: kartoniki z wypisanymi nazwami postaci z bajek oraz wykonywanych 

przez nie czynności, nożyczki, dwa koszyki 

 

4. Mój bohater – zabawa plastyczna, malowanie farbami plakatowymi.                              

Dziecko otrzymuje kartki papieru oraz farby i pędzle. Zadaniem  malucha jest namalować 

bohatera z wymyślonej przez siebie bajki – może to być portret lub rysunek 

przedstawiający jego przygody. Na zakończenie zabawy dziecko prezentuje swoje rysunki 

i opowiada o postaciach.                                                                                                            

Środki dydaktyczne: kartki formatu A4, farby plakatowe, pędzle 

 

5. Kryć się! Idzie czarownica! – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność skupienia 

uwagi. ��                                                                                                                       

Rodzic odtwarza nagranie skocznej melodii. Dziecko porusza się swobodnie w rytmie 

utworu. Gdy muzyka cichnie, dziecko ma za zadanie zatrzymać się i zamknąć oczy. Robi 

to, ponieważ nadchodzi czarownica (rodzic). Czarownica nie widzi dziecka, gdy on jej nie 

widzi, dlatego stara się sprawić, żeby uczestnik zabawy otworzył oczy. Może do tego 

wykorzystać podstęp lub stać blisko osoby, czekając, aż zwycięży jej ciekawość. Rodzic z 

dzieckiem mogą zamieniać się rolami.                                                                               

Środki dydaktyczne: CD Utwory nr 1 „Taniec klepaniec” 

 

6. Pomieszane bajki – zabawa słuchowa.                                                                              

Rodzic informuje, że czarownica z poprzedniej zabawy nie mogła znieść myśli, że nie 

udało jej się nikogo przechytrzyć. Rzuciła więc urok na książkę z baśniami. W baśniach 

poprzekręcały się tytuły. Na szczęście nie wszystkie. Dziecko ma za zadanie słuchać 

uważnie czytanych przez rodzica tytułów i klaśnięciem w dłonie sygnalizować, jeśli 

usłyszy  nieprawidłowy tytuł, np. Brudne kaczątko, Janek i Gosia, Mała Syrenka 

Strażacka, Czerwony Berecik, Kapciuszek, Tomcio Kciuk, Siedmiu Krasnoludków i 

Królewna z Drewna.                                                                                                                 

Środki dydaktyczne: księga z baśniami 

 


