
Scenariusz zajęcia z grupy 3-latków - Maluszków - w dniu  

05.12.2011 r. 

Temat: "Podróż do krainy baśni" - stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu postawy asertywności 

w kontaktach z innymi w oparciu o bajkę "Królewna Śnieżka" i zabawę rytmiczną-ruchową. 

Cele ogólne:  

• Uświadomienie dzieciom zagrożeń świata zewnętrznego. 

• Odróżnianie dobra od zła. 

• Kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych. 

• Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie podczas wyświetlania bajeczki. 

• Rozwijanie sprawności manualnej - ćwiczenia motoryki małej, przygotowanie do nauki 

pisania (ozdabianie czapki krasnala serduszkami i pomponem z waty). 

Cele operacyjne:  

• przesyła iskierkę, przedstawiają się imieniem. 

• słucha poleceń nauczyciela. 

• kulturalnie i uważnie ogląda wyświetlaną bajkę. 

• kulturalnie i grzecznie zachowuje się w stosunku do kolegów podczas zabaw ruchowych. 

• ilustruje piosenkę ruchem. 

• ozdabia czapkę krasnala wg własnego pomysłu. 

Metody: słowna, oglądowa, audio-wizualna, praktycznego działania 

Forma prowadzenia zajęć: grupowa, indywidualna. 

Pomoce dydaktyczne: rzutnik do wyświetlania bajek "Anna", koło animacyjne, kubeczki z soczkiem, 

magnetofon, wata, wycięte serduszka z papieru, wcześniej wykonane czapki krasnala przez 

Nauczyciela. 

1. Zabawa integracyjna "Iskierka" - podanie ręki osobie stojącej obok i przedstawienie się 

imieniem (wspólnie z rodzicami). 

2. Zabawa wspólnie z rodzicami przy muzyce "Kiedy jest mi wesoło". 

3. "Magiczny napój": 

− rodzice siadają na swoje miejsca, 



− dzieci stają wokół czarodziejskiego dywanu (koło animacyjne), 

− nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci w podróż do krainy baśni, 

− posłuchajcie dzieci jeśli chcemy przenieść się w jakieś cudowne miejsce, może nam w 

tym pomóc wypicie czarodziejskiego napoju, pod warunkiem że nie domieszamy do 

tego napoju żadnych złych składników, 

− nauczyciel rozdaje każdemu dziecku kubeczek z łykiem soku. 

− nauczyciel wypowiada zaklęcie: 

 

garstka fantazji, szczypta radości, 

niech nasza grupa w bajce zagości. 

− dzieci wypijają napój, siadają na chuście animacyjnej. 

− nauczyciel wyświetla bajeczkę. 

− krótka rozmowa na temat bajeczki. 

− nauczyciel: jakie postacie występowały w bajeczce? 

− nauczyciel: z kim zostawała Śnieżka, kiedy krasnoludki szły pracować do lasu? 

− nauczyciel: kto zapukał do drzwi Śnieżki? 

− nauczyciel: czym poczęstowała Śnieżkę zła królowa? 

− nauczyciel: czy Śnieżka powinna otwierać drzwi obcej osobie i częstować się 

jabłkiem? 

− nauczyciel: pamiętajcie dzieci nigdy, pod żadnym pozorem nikomu obcemu nie 

otwierajcie drzwi jeśli zostaniecie sami w domu i nie bierzcie żadnych słodyczy od 

obcej osoby. 

4. Zabawa dzieci przy piosence "My jesteśmy krasnoludki". 

5. Dzieci siadają w kole. 

6. Nauczyciel: a teraz przygotowałam Wam czapki krasnali, waszym zadaniem będzie 

przyklejenie pompona na czubku czapki i ozdobienie czapeczki serduszkami, na znak tego iż 

krasnoludki były dobre. 

7. Dzieci z pomocą rodziców wykonują czapki. 

8. Dzieci przebierają się w przyozdobione czapki, pelerynki. 

9. Zabawa przy utworze "Hej, ho, hej, ho": 

− dzieci naśladują pracę krasnoludków, 

− rodzice grają na instrumentach perkusyjnych. 


