Scenariusze zajęć 12.04. – 16.04.2021r. Temat tygodnia „Baśnie, bajki, bajeczki”

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021r.
Temat dnia: „Stare baśnie”

Materiały potrzebne do przygotowania prac:
- kolorowanka „Księżniczka na ziarnku grochu”,
- kredki,
- klej,
- nożyczki,
- kolorowa bibuła i/lub kolorowy papier.

1. ĆWICZENIA PORANNE:
„Koncert”: Malec siedzi na podłodze, podparty z tyłu dłońmi. Nogi ma ugięte w kolanach. Unosi zgięte
nogi i na hasło "bęben!" uderza (lekko!) piętami w podłogę, a na hasło "pianino!" "gra" na niej paluszkami
stóp. Może wystukiwać rytm konkretnej piosenki, np. "Wlazł kotek na płotek".

CEL:

zdobywanie

umiejętności

koncentrowania

uwagi,

rozwijanie

koordynacji

ruchowej

i świadomości własnego ciała, odreagowanie napięć psychofizycznych

2. OPOWIADANIE WPROWADZAJĄCE DO TEMATU TYGODNIA (BAŚNIE, BAJKI,
BAJECZKI)
Wśród materiałów, które dzieci dostały do domu, znajdziecie państwo książkę z ilustracjami – jest
to ilustrowany podręcznik, z którego korzystają Kraby, gdy czytamy im opowiadanie. Prosimy, by otworzyły
je na str. 40-41.
Opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej-Zaręby „Stare baśnie”
Było to bardzo, bardzo dawno temu... albo całkiem niedawno. Szedł sobie Czerwony Kapturek przez
las, niósł koszyczek pełen smakołyków dla chorej babci i wesoło podśpiewywał. Na głowie miał kapturek,
oczywiście czerwony. Koszyczek był przykryty białą serwetą, spod której wydobywały się wspaniałe
zapachy: wędzonej kiełbasy, pieczonej kaczki i ciasta drożdżowego. No – po prostu jeść i palce lizać!
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W tym samym lesie, na odległym krańcu, błąkała się królewna Śnieżka. Zła królowa – macocha
– wyrzuciła ją z domu, więc nie miała dokąd wracać. Królewna, mimo zmęczenia, wyglądała przepięknie.
Miała skórę białą jak śnieg, usta czerwone jak korale jarzębiny, włosy czarne jak heban, i była już bardzo
głodna. Kiedy poczuła zapach ulubionego ciasta drożdżowego, nogi same poniosły ją na drugi kraniec lasu.
Nie tylko ona miała nosa do zapachów. Właśnie leśnym traktem jechała kareta. Podróżował nią
Kot w butach, wystrojony jak na pierwszego ministra przystało, ponieważ był właśnie pierwszym ministrem.
Jego pan, niegdyś biedny chłopiec, młynarczyk, a dziś król nad królami, postanowił wydać wielki bal,
o którym wszyscy będą pamiętać. Kot poszukiwał najpiękniejszych dam, aby swym przybyciem uświetniły
królewską imprezę. Kiedy wyczuł wędzoną kiełbasę i pieczoną kaczkę, aż mu wąsiki zadrżały. Kazał
zatrzymać konie i ruszył prosto za zapachem. Gdy zbliżał się do leśnej polany położonej nad jeziorem
o wodach błękitnych jak niebo, usłyszał dziewczęce głosy. Nadstawił uszy. Cichutko – koty potrafią chodzić
bezszelestnie nawet wtedy, gdy mają buty na łapach – zszedł aż na sam brzeg jeziora. Rozchylił pałki
tataraku i… co zobaczył?
Na zielonej trawie siedziały dwie piękności: rumiana dziewczynka w czerwonym kapturku i druga,
o cerze białej jak śnieg. Ta druga zajadała ciasto drożdżowe, aż się jej uszy trzęsły. Kot w butach był
oczytanym kotem. Rozpoznał Czerwonego Kapturka i królewnę Śnieżkę – bohaterki ulubionych baśni.
„Byłoby wspaniale, gdyby przyszły na bal. Ich obecność rozsławiłaby nasze królestwo na cały świat”
– pomyślał kot. Już chciał wyjść z ukrycia, kiedy usłyszał ciche wilcze kroki i poczuł słodki zapach
zatrutego jabłka w koszu złej królowej. Zrozumiał, że zanim zacznie się bal, wilk połknie Czerwonego
Kapturka, a królewnę Śnieżkę uśpi macocha zatrutym jabłkiem. Hm, co tu robić?
„Gdyby tak wilk połknął królową wraz z jej zatrutym jabłkiem? Wszyscy uniknęliby kłopotów,
a ja zyskałbym wdzięczność obu piękności. Na pewno nie odmówiłyby udziału w balu” – rozstrzygnął kot
i pospiesznie wziął się do dzieła.
Podkradł się do koszyka Czerwonego Kapturka i pożyczył sobie pęto kiełbasy. Odszukał w lesie
królową w przebraniu wieśniaczki handlującej jabłkami. Wsunął jej do kosza pod jabłka wonną kiełbasę.
Niestety, plan Kota w butach trochę się skomplikował. Wprawdzie wilk zboczył z obranej drogi i zaczaił się
na królową, ale nie był zainteresowany połknięciem kościstej kobiety. Wolał kiełbasę. A że był zachłanny,
zżarł ją razem z jabłkami. I zaraz padł jak martwy, ponieważ pośród jabłek leżało i to zatrute.
– O jednego łobuza mniej – pocieszył się Kot w butach. Jednak co zrobić z macochą?
Sprytny kot stanął przed złą królową, skłonił się głęboko i powiedział: – Pani, ukryję cię w domu
siedmiu krasnoludków, a gdy Śnieżka zaśnie, będziesz mogła rzucić na nią każdy czar.
Królowa nie domyśliła się podstępu. Weszła do chaty krasnoludków.
– Zdrzemnij się na fotelu, Śnieżka wróci pod wieczór. Obudzę cię we właściwym czasie – obiecał
kot – minister.
Cisza uśpiła złą królową. Kot w butach przyniósł do chaty naręcze łubinu, którego zapach ma moc
zsyłania stuletniego snu i, zadowolony z siebie, pomknął nad jezioro. Czerwony Kapturek i najedzona
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Śnieżka wiły właśnie wianki z leśnych kwiatów. Kot ukłonił się im nisko i z nieskrywaną dumą powiedział,
co dla nich zrobił. Oczekiwał okrzyków wdzięczności albo chociaż skromnych braw.
– Nie zasnę i nie uratuje mnie piękny królewicz? To jak znajdę męża? – Śnieżka była wyraźnie
zawiedziona.
– Nie spotkam wilka? – Czerwony Kapturek zmarszczył groźnie brwi z niezadowolenia.
– Dzieci nie zechcą słuchać bajki, w której wilk nie zjada babci! – krzyknęła.
Kot w butach milczał zaskoczony. Po raz pierwszy w życiu nie wiedział, co powiedzieć. Dopiero gdy
wszystko przemyślał, rzekł ze zrozumieniem: – Macie rację, nie wolno zmieniać starych baśni.
Wyjął wilkowi z pyska zatrute jabłko i obudził złą królową. I znowu wszystko potoczyło się tak, jak
powinno: Czerwony Kapturek spotkał wilka, a macocha uśpiła Śnieżkę. Tylko królewicz pomylił do niej
drogę i długo błąkał się po lesie. Ale to już jego wina, nie Kota w butach.

Rozmowa na temat opowiadania:
*Jest to forma sprawdzenia, czy dzieci słuchały opowiadania z uwagą oraz czy zrozumiały jego treść
- Kogo spotkał Czerwony Kapturek?
- Co zrobił Kot w butach? Dlaczego?
- Co się stało z wilkiem?
- Co kot zrobił ze złą królową?
- Jak na działania Kota w butach zareagowały Śnieżka i Czerwony Kapturek? Dlaczego?
- Co zrobił Kot w butach?
CEL: rozwijanie mowy, rozpoznawanie bohaterów znanych baśni, nauka budowanie prostych wypowiedzi.
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3. ZABAWA DYDAKTYCZNA „BAJKOWE ZAGADKI”
Drodzy Państwo, prosimy aby odczytali Państwo poniższe zagadki dzieciom. Po odgadnięciu zagadki
zadaniem dziecka jest odnalezienie właściwej ilustracji i przypisanie jej do odgadniętej bajki.

Jest taki kotek w krainie bajek

Kiedy szła do babi

co chodzi w butach i kurzy faję.

to wilka spotkała.

Kapelusz z piórem nosi na głowie.

I choć nie powinna,

Niejedną bajkę dzieciom opowie.

to z nim rozmawiała.

(KOT W BUTACH )

(CZERWONY KAPTUREK)

Co to za dziewczynka

Za jej urodę -

w pośpiechu bal opuściła,

macocha ją wygnała

a na dodatek -

do lasu ciemnego.

pantofelek zgubiła?

Tam spotkała krasnoludki

(KOPCIUSZEK)

i królewicza młodego.
(ŚNIEŻKA)

Jakie imiona mają
braciszek i siostrzyczka,

Na podwórku je tępiono

którzy w lesie znajdują

- nie wiedziało dlaczego.

chatkę całą z piernika?

Gdy dorosło, łabędzie

(JAŚ I MAŁGOSIA)

przyjęły go jak swego.
(BRZYDKIE KACZĄTKO)
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CEL: Rozwijanie koncentracji i uwagi podczas słuchania tekstu czytanego, rozwijanie mowy dziecka,
kształtowanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi, rozpoznawanie podobizn znanych
bohaterów baśni.
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4. KARTA PRACY NR 3 (fioletowe ćwiczenia nr 3, str. 3)

CEL: rozwijanie motoryki małej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, zdobywanie umiejętności
koncentrowania uwagi, rozwijanie spostrzegawczości.
5. PRACA PLASTYCZNA – „Księżniczka na ziarnku grochu”
Do wykonania zadania potrzebna będzie kolorowanka „Księżniczka na ziarnku grochu”, którą mogą
Państwo pobrać z naszej strony (wzór poniżej), klej, nożyczki, kredki, kolorowa bibuła i/lub kolorowy papier.
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Instrukcja: Dzieci kolorują ramę łóżka oraz królewnę w dowolny sposób starając się by robić to starannie
i „nie wychodząc za linię” (materac oraz poduszki MUSZĄ zostać niepokolorowane). Następnie dziecko tnie
lub rozrywa bibułę i/lub kolorowy papier na drobne kawałki, którymi później wykleja materac oraz poduszki.
Przykład wykonania pracy poniżej ↓

CEL: Rozwijanie motoryki małej, utrwalanie prawidłowego chwytu (kredki, nożyczki), kształtowanie
chwytu pesetowego, rozwijanie precyzji ruchu, rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia.

