
               KRĄG TEMATYCZNY: Książka moim przyjacielem 

                                                         Scenariusz zajęć 

                                                   Poniedziałek 04.05.2020 

                                         Temat 160: Ulubieni bohaterowie 

      

Cel główny:    

Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem; 

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:   

• porządkuje książki w kąciku  

• rozwiązuje zagadki  

• wskazuje różnice między biblioteką, księgarnią i czytelnią  

• uczestniczy w zabawie ruchowej  

• ocenia postępowanie bohaterów bajek  

• wkleja naklejki we właściwych miejscach  

• odgrywa rolę w krótkich scenkach   

• układa pytania dotyczące bajkowych postaci  

• zna tytuły różnych bajek   

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,  

• oglądowe: pokaz, obserwacja,  

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

Omiń książkę – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.P.P.I.5  

Rodzic rozkłada książki na dywanie. Dziecko czworakuje w taki sposób, aby je ominąć. 

 

„Pociąg z bajkami” – zabawa naśladowcza.P.P.I.5 

Ustawiamy się w pociąg, Rodzic prowadzi. Pociąg porusza się przez chwilę, zatrzymuje się. 

Rodzic woła: Stacja „Bajkowo”!. Na kolejnych stacjach wysiadają postacie z bajek znanych 

dzieciom i poruszają się w charakterystyczny dla siebie sposób. 

 



Rodzic mówi: 

- wysiadają wilki z bajki o Czerwonym Kapturku – dziecko naśladuje ruchy skradającego się 

wilka, 

– olbrzymy i lilipuci z książki o Guliwerze – dziecko chodzi we wspięciu i w przysiadzie, 

– łabędzie z bajki o Brzydkim Kaczątku – dziecko biegaja z szeroko rozłożonymi ramionami, 

– pajacyki z bajki o Pinokiu – dziecko podskakują jak pajace. 

Ćwiczenia w parach – pomysły do ćwiczeń można zaczerpnąć z filmiku :P.P.I.8 

https://youtu.be/FacAJxiIzh4 

 Sport Zabawy z dzieckiem w domu Odc. 3 Ćwiczenia w dwójkach

 

 

Prace porządkowe w kąciku książki.P.P.I.7  

Rodzic zachęca dziecko do porządkowania kącika z książkami. Wspólnie układają książki, 

oklejają zniszczone i umawiają się na doposażenie kącika w nowe pozycje. Rodzic eksponuje 

w kąciku książki pozycje z klasyki dziecięcej, np. „Czerwony Kapturek”, „Pinokio”, 

„Śnieżka”, „Kubuś Puchatek”, „Jaś i Małgosia”, „Śpiąca Królewna”, „Kopciuszek”, 

„Brzydkie kaczątko”. Codziennie przed snem lub popołudniowego odpoczynku zachęcam do 

poczytania bajki lub wysłuchania słuchowiska. 

Z jakiej bajki jest ta postać? – rozwiązywanie zagadek. P.P.IV.2 

Rodzic czyta wiersz D. Gellner „Bajkowa zgadywanka”. Dziecko, słuchając, dopowiada 

rymy, które jednocześnie są rozwiązaniami zagadek o bajkowych postaciach. 

 

https://youtu.be/FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/embed/FacAJxiIzh4?feature=oembed


Bajkowa zgadywanka 

Jeździ kareta po świecie                                                                                                                               

A kto jest w tej karecie? 

Przy oknie, z lewej strony                                                                                                                              

Kapturek. Jaki? … 

Dalej na stercie poduszek                                                                                                                                     
malutki Tomcio … 

Spoza wielkiego kosza                                                                                                                                 

śmieją się Jaś i … 

Uwaga! Oj, uwaga!                                                                                                                                              

To przecież Baba … 

Koło lalki i misia                                                                                                                                                          

stoi Sierotka … 

Pomiędzy walizkami                                                                                                                                   

Dziewczynka z … 

A tam, gdzie największy tłok,                                                                                                                            

zgrzyta zębami … 

Ciekawe, czy już wiecie,                                                                                                                                

kto ukrył się w karecie?  

                                          Dorota Gellner 

Źródło: D. Gellner „Bajkowa zgadywanka”, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2015. 

Następnie rodzic opowiada własnymi słowami o różnych bajkowych postaciach. 

Na podstawie ich opisu dziecko rozpoznaje bohaterów różnych bajek. Przykład: Bardzo 

chciała być najpiękniejsza, ciągle o tym myślała, każdego dnia o to, czy jest ktoś od niej 

ładniejszy swoje zwierciadło pytała. Na zakończenie rodzic proponuje, aby dziecko 

spróbowało ułożyć własne „bajkowe zgadywanki”. 

Ćwiczenia równowagi – dziecko otrzymuje książkę, którą kładzie sobie na głowie. Dziecko 

maszeruje po pokoju tak, aby książka nie spadła.  P.P.I.8                                                                      

Ćwiczenia stóp – dziecko leży na plecach. Na hasło rodzica: Wchodzimy po drabinie – unosi 

stopy coraz wyżej, naśladując wchodzenie na drabinę. Na hasło: Schodzimy – naśladuje 

schodzenie z drabiny i opuszcza stopy coraz niżej.P.P.I.8 

Książki i ich bohaterowie – pogadanka na temat miejsc, gdzie można spotkać się 

z książką.P.P.IV.2 

Rodzic pyta, czy dziecko zna takie miejsca, gdzie jest dużo książek. Następnie wspólnie 

wyjaśniają różnice między biblioteką, księgarnią i czytelnią.  

Pomoce: ilustracja biblioteki 

 



Jaki to bohater? – zabawa dydaktyczna, ocena postępowania bajkowych postaci. P.P.IV.2 

Dziecko otrzymuje dwa kartoniki – na jednym dziecko rysuje czerwone serce, na drugim – 

czarne koło. Symbole te oznaczają, czy dana postać jest pozytywna, czy negatywna. Rodzic 

wymienia różne postacie z bajek, a dziecko podnosi odpowiedni kartonik.                               

Proponowane postacie: Kopciuszek, żona rybaka, wilk, Śnieżka, macocha, Calineczka, Baba 

Jaga, Królowa Śniegu, Czerwony Kapturek.  

Pomoce: małe kartoniki, czerwone i czarne kredki 

Znajdź miejsce dla bohaterów bajek – zabawa edukacyjna z kartą pracy. P.P.I.7                               

Dziecko określa, z jakich bajek są przedstawione na ilustracji postacie. Przykleja bajkowe 

postacie we właściwych miejscach. Otacza pętlą scenę z bajki, którą pamięta i potrafi 

opowiedzieć. 

 Środki dydaktyczne: Karta pracy 4 s. 14–15, kredki 

Jesteś bajkową postacią – zabawy dramowe, odgrywanie roli.P.P.IV.I                                                 

Dziecko wciela się w role bohaterów bajek. Rodzic podaje propozycje scenek:                          

– Jesteś rybakiem, który łowi ryby.                                                                                                         

– Jesteś Kubusiem Puchatkiem, który wspina się na drzewo po miód.                                                     

– Jesteś Kopciuszkiem, który tańczy na balu.                                                                                          

– Jesteś rycerzem, który strzeże zamku.                                                                                                      

– Jesteś księżniczką, która spała na ziarnku grochu.                                                                                  

– Jesteś wilkiem, który udaje babcię. 

„A ram sam sam” – zabawa taneczna przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

 

Pytania – zabawa dydaktyczna, odgadywanie bajkowych postaci.P.P.IV.5                                      

Dziecko z rodzicami, rodzeństwem siedzą na dywanie, jedna osoba odchodzi na chwilę na 

bok. W tym czasie pozostali uczestnicy ustalają szeptem nazwę bajkowej postaci. Zadaniem 

osoby z poza grona jest odgadnięcie, o jaką postać chodzi, na podstawie pytań, które może 

zadawać. Musi je jednak przemyśleć, bo odpowiedzi mogą być tylko dwie: „tak” lub „nie”. 

Znamy różne bajki – zabawa słowna, dopowiadanie tytułu.P.P.IV.2                                                           

Dziecko bawi się z rodzicami i rodzeństwem. Wybrany uczestnik rozpoczyna zabawę, 

mówiąc początek tytułu bajki (np. „Czerwony…”, „Jaś i…”, „O rybaku…”). Pozostali 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/embed/EKp3EdoHdKI?feature=oembed


uczestnicy dopowiada dalszą część. Następna osoba rozpoczyna początkiem tytułu, a kolejna 

kontynuuje. Zabawa może trwać do wyczerpania pomysłów. 

Zabawy dowolne 

FAJNE ZADANIA NA KONCENTRACJĘ I PAMIĘĆ 

https://youtu.be/lqRgKzC7hGo 

 

 

Wyrazy o znaczeniu przeciwnym - Bajeczka dla przedszkolaka 

https://youtu.be/qUUK8SyZyBw 

 

https://youtu.be/lqRgKzC7hGo
https://youtu.be/qUUK8SyZyBw
https://www.youtube.com/embed/lqRgKzC7hGo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/qUUK8SyZyBw?feature=oembed

