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Program  autorski 

realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Nowym Sączu 

od  roku  szkolnego 2012-2015 

w wieku przedszkolnym. 

Terapeutyczne wartości literatury 

 na podstawie bajek i baśni. 

 

 

Program stanowi rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego( załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 

23.12.2008r. (D.U. Nr 4 poz.17) 

  w obszarze; 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się 

książkami. 

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 



2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze 

instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez  

ważne osoby, 

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą  

Polski jest Warszawa; 

4) nazywa godło i flagę państwową państwową, zna polski hymn 

i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;  

 

 

Spis treści; 

 

• Wprowadzenie. 

• Uzasadnienie napisania programu . 

• Cele ogólne programu. 

• Cele szczegółowe. 

• Środki realizacji programu. 

• Szczegółowe formy aktywności. 

• Ewaluacja . 

• Bibliografia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Motto: 

„ Niech się dzieci śmieją, 

Niech będą szczęśliwe” 

Janusz Korczak 

 

Wstęp 

Edukacja czytelnicza opiera się głównie na wykorzystywaniu terapeutycznych 

wartości literatury w pracy z dziećmi przedszkolnymi.                                  

 Czytanie, jako jeden z podstawowych elementów procesu 

bajkoterapeutycznego, prowadzi do istotnych zmian w procesie wychowawczym.  

Dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego. Przyczynia się do 

wzbogacenia wyobraźni i rozszerza zakres spostrzeżeń i pojęć oraz rozwoju 

intelektualnego. 

    Czytelnictwo przyczynia się do kształtowania postaw, wzbogacania słownika, 

przyrostu wiedzy. Może stać się też inspiracją do różnych form aktywności 

intelektualnej, plastycznej, albo tylko formą relaksacji. 

      Droga dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej do książki jest znacznie 

dłuższa niż u dzieci w normie intelektualnej.  

Samo oglądanie książek pełni już funkcję terapeutyczną. Sprawia, bowiem dziecku 

przyjemność i daje zadowolenie z samodzielnie wykonanego zadania.  

Ważną funkcję estetyczną pełnią ilustracje. Dziecko znajdując się w świecie 

kolorów, odbiera wrażenia estetyczne, poznaje nowe treści, uczy rozpoznawać 

różne techniki plastyczne oraz nabiera chęci do własnych ekspresji plastycznych. 



 Poznawanie treści książki ma wpływ na rozwój myślenia logicznego – inspirując do 

wiązania faktów zgodnie z prawem przyczyny i skutku.  

Poznawanie i przeżywanie sytuacji zawartych w czytanych opowiadaniach, 

bajkach i legendach dostarcza dziecku wielu ważnych informacji o otaczającym je 

świecie. Literatura dziecięca posiada wartości poznawcze, a przede wszystkim 

wychowawcze.  

Uzasadnienie napisania programu 

             Literatura dla dzieci zawsze miała i ma nadal ogromny wpływ na 

wychowanie i ich rozwój psychiczny. Aby umożliwić dziecku  jeszcze bliższy 

kontakt z książką  opracowałyśmy  w tym celu program edukacji czytelniczej dla  

dzieci przedszkolnych „W krainie bajki i baśni”.  

 Uczenie się dzieci odbywa się w różnych sytuacjach również w czasie czytania 

baśni, opowiadań i bajek, legend,  oraz oglądania ich ilustracji. 

 W programie tym uwzględniono  przede wszystkim treści związane z 

tematami ukazującymi dzieciom ich miejsce w środowisku przedszkolnym i 

rodzinnym, regionalnym, sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach 

życiowych oraz przyswojenie  podstawowych pojęć takich jak pomoc, opieka, 

współczucie, koleżeństwo, przyjaźń, opieka nad rodzeństwem, uprzejmość.  

        Gorącym orędownikiem podmiotowego traktowania dzieci był Janusz 

Korczak. 

 Walka o dobro, sprawiedliwość i ochronę praw dziecka, poznanie i zgłębianie jego 

potrzeb wypełniły całe życie Janusza Korczaka. Jego dokonania zdumiewają nas do 

dziś swoją aktualnością, wzbudzają podziw i zainteresowania. 

Centralnym motywem działalności i twórczości J. Korczaka stanowi – prawo 
każdego dziecka do życia i odpowiedniego jego poziomu.   
 
Z naczelnej zasady przyjętej przez J. Korczaka, iż dziecko jest człowiekiem wynika 
troska o wciąż gwałcone przez dorosłych prawa. Spośród wielu praw, o których 
pisał i o które walczył, jako zasadnicze należy wymienić: 

• prawo do szacunku, 
• prawo do niewiedzy, 
• prawo do niepowodzeń i łez, 



• prawo do upadków, 
• prawo do własności 
• prawo do tajemnicy 
• prawo do radości 
• prawo do wypowiadania myśli i uczuć 
• prawo do dnia dzisiejszego 

 
 
Nie można wychować dobrego dziecka bez pokazania, przybliżenia jemu jego 
„małej ojczyzny”, bez nauczania szacunku dla tej tradycji, przeszłości. 
Kształtowanie tych pojęć należy rozpocząć od najmłodszych lat, kiedy to dziecko 
szczególnie  jest podatne na wychowawcze oddziaływanie.  
                                                                                                                                
 Przedszkole musi wychowywać wrażliwego, tolerancyjnego, wartościowego 
człowieka, przywiązanego do swojego miejsca zamieszkania, znającego środowisko 
bliższe i dalsze, a także swój kraj Polskę i Europę..  
 

       Obserwując dzieci zwróciłyśmy uwagę na wysoki poziom rozwoju 

umysłowego, a poza tym dzieci interesują się krajami Unii Europejskiej. 

Rodzice często podróżują po świecie, a dzieci wyjeżdżają na wakacje 
razem z nimi do krajów europejskich. 
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom napisałyśmy program, gdzie  
poprzez bajki z różnych krajów Unii Europejskiej chcieliśmy przybliżyć 
idee korczakowskie gdyż dzieci,  są szczególnie podatne na wychowawcze 

oddziaływania. Dziecko musi rozpocząć poznawanie świata od swojego 
najbliższego rodzinnego otoczenia, pokochać je i być dumnym z przynależności do 
niego. 

   
Program dostosowano do potrzeb i możliwości dzieci przedszkolnych,  oraz 

ich tempa  rozwoju.   

 Dziecko podczas zajęć uczestniczy w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego go świata. Ma to duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. 

Przygotowany program edukacji czytelniczej pozwala na rozwinięcie 

zdolności poznawczych każdego dziecka na miarę jego możliwości, oraz inspiruje 

do działania.  

Program został napisany na podstawie bajek, baśni, legend, opowiadań 

znanych autorów.  



Cele ogólne programu: 

• Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć  

i wiedzy. 

• Budzenie ciekawości poznawczej. 

• Rozwijanie więzi emocjonalnej z osobami bliskimi. 

• Rozwijanie twórczej inwencji dzieci. 

• Budzenie zainteresowań czytelniczych. 

• Kształtowanie szacunku dla najbliższych. 

• Rozwijanie fantazji dziecka. 

• Dostarczanie wiadomości na temat najbliższego otoczenia, współżycia  

i współdziałania w grupie oraz kształtowanie postaw. 

• Kształcenie poprawnych wypowiedzi i umiejętności wyrażania myśli. 

     10. Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych i manualnych. 

11. Rozwijanie mowy dziecka. 

12. Zaznajomienie dzieci ze sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach. 

13. Przygotowanie do nauki czytania i pisania. 

14. Wzbogacanie zakresu pojęć. 

15. Kształtowanie   dojrzałości   emocjonalno-społecznej,   wyrabianie    

      samodzielności, zaradności, dyscypliny, umiejętności samooceny oraz   

      oceny zdarzeń. 

16. Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. 

17. Rozbudzanie zainteresowania regionem. 

18. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

19. Rozumienie pojęcia; Unia Europejska, Europa. 

Cele operacyjne- dziecko; 

• Uważnie słucha czytanego opowiadania i bajki. 

• Umie rozpoznawać postacie z czytanych opowiadań i bajek. 

• Potrafi dokonać oceny postaw bohaterów. 

• Umie dostrzegać potrzeby innych. 



• Prawidłowo komunikuje się z innymi dziećmi. 

• Przewiduje konsekwencje swojego postępowania. 

• Rozumie znaczenie różnych pojęć.  

• Nabywa wiadomości o najbliższym otoczeniu. 

• Dostrzega dobro i zło 

• Potrafi opisać obrazki, odpowiadać na pytania 

• Przestrzega zasad i norm obowiązujących w grupie 

• Wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej 

• Spontanicznie wypowiada własne myśli 

• Samodzielnie podejmuje zabawę  

• Potrafi okazać swoje uczucia 

• Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów 

• W miarę swoich możliwości, maluje, koloruje malowanki,  obrysowuje, 

stempluje, wydziera 

• Segreguje, dopasowuje, wyodrębnia  

• Umie nazwać kraj w którym mieszka 

• Rozpoznaje symbole narodowe  

• Wie, że Warszawa jest stolicą Polski 

• Zna symbole Unii Europejskiej 

• Wie, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej 

• Zna nazwy kilku państw Unii Europejskiej 

 

Środki realizacji programu ; 

 

• Czytanie tekstów bajek, baśni  i opowiadań przez zaproszonych gości. 

• Analiza tekstu, próby oceny bohaterów. 

• Oglądanie ilustracji.  

• Rozpoznawanie postaci i pokazywanie na obrazkach. 

• Opowiadanie tekstu. 



• Układanie historyjek obrazkowych. 

7.  ,,Jak powstaje książka’’  

     8.  Zorganizowanie „kącika książki”.  

     9.  Organizowanie ,,Poranki z bajką’’ (raz w miesiącu ) 

     10. Teatrzyk kukiełkowy.  

     11. Spotkania z biblioteką w Starym Sączu 

     12. Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych 

     13.Organizowanie konkursów literackich  

     14. Festyn ,,Europejskie dzieci’’ 

• Malowanie sylwet bohaterów, obrysowywanie, stemplowanie, wydzieranie. 

• Wykonywanie własnej ilustracji do przeczytanego tekstu oraz ułożenia 

własnego zakończenia. 

• Tworzenie własnych książeczek 

• Wykonanie zakładek 

•  Improwizacje słowne, ruchowe oraz plastyczne inspirowane przeczytanym 

tekstem. 

•  Wykorzystanie nowoczesnej techniki – w kąciku „słucham bajek”,     

(magnetofon, kasety i płyty CD )                                                                                                                                       

•  Naśladowanie ruchów zwierząt, ludzi i pojazdów mechanicznych. 

•  Zabawy tematyczne związane z przeczytanym tekstem. 

•  Zabawy integracyjne, 

•  Ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, mowę, myślenie, pamięć. 

•  Mini zgaduj-zgadula 

 

,,Rok z Kubusiem Puchatkiem’’ 

 

Lp. Temat zajęć Termin realizacji 

 

1. 

 

Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem 

 

 Wrzesień 



 

 

2. 

 

Jesień w Stumilowym Lesie 

 

 

Październik   

 

3. 

 

Puchatkowe Zoo 

 

 

Listopad   

 

4. 

 

Cudowne święta Kubusia Puchatka 

 

 

Grudzień 

 

5. 

 

Zimowe zabawy przyjaciół Puchatka 

 

 

 

Styczeń 

  

 

6. 

 

Leśna szkoła Puchatka-pogoda 

 

 

 

Luty  

 

7. 

 

Przygody w Stumilowym Lesie-Ucieczka Maleństwa 

 

 

 

 

Marzec 

 

8. 

 

 

 

Wiosenne zabawy Kubusia 

 

 

Kwiecień 

 

 

9. 

 

 

 

 

Kocham Cię Puchatku 

 

 

 

Maj 



  

 

 

 

 

10. 

 

Przeprowadzka Tygryska  

 

 

Czerwiec 

 

 

„Legendy i baśnie w literaturze dziecięcej” 

 

Lp. Temat zajęć Termin realizacji 

 

1. 

 

Legenda o Nowym Sączu 

 

 

Październik   

 

2. 

 

Legenda o smoku wawelskim -Małopolska 

 

 

Listopad   

 

3. 

 

Legenda o skarbniku -Śląsk 

 

 

Grudzień   

 

4. 

 

Legenda o Orlim gnieździe - Polska 

 

 

 styczeń 

 

5. 

 

Pinokio Carlo Colodii-   Włochy 

 

 

 Luty 

 

6. 

 

Czerwony Kapturek-      Francja 

 

 

Marzec  

 

7. 

 

Calineczka Andersen  - Dania 

 

 

Kwiecień 



 

 

8. 

 

Ewaluacja zajęć czytelniczych 

 

 

Maj 

 

 

 

Szczegółowe formy aktywności-  

realizacji   tematu                           

„Zaproszenie do świata baśni” – cykliczne czytanie bajek i baśni 

 

Pierwsza  forma pracy z książką to  wprowadzenie do zajęć „Poranków z bajką”, które 

będą  odbywały się raz w miesiącu . 

Podczas   spotkań z bajką ,  zwracać będziemy   szczególną uwagę na rozbudzenie 

zaciekawień książką – ciekawą bajką, wierszem lub opowiadaniem. Wszystkie „Poranki z 

bajką „ były wcześniej dobrze przemyślane i starannie przygotowane. 

 

   Poniżej przedstawimy  przykładowe spotkania z książką: 

 

                                           1. 
Rozbudzanie zaciekawień czytelniczych na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego 

„Posłuchajcie bajeczki” 

Scenariusz do zajęć „Poranek z bajką” 

Temat: Czy znasz tę bajkę? według Cz .Janczarskiego 

Cele: 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się,  

• rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, 

• rozpoznawanie bajkowych bohaterów oraz znajomości tytułów bajek 

• wdrażanie do właściwego obchodzenia się z książkami, 

• rozbudzenie wyobraźni, 

• kształcenie logicznego myślenia,  

• doskonalenie umiejętności liczenia,  

 

Metody pracy: pogadanka, zagadka, zabawa ruchowa, zadanie do wykonania. 

 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

Wiersz Czesława Janczarskiego pt.”Posłuchajcie bajeczki”,, książki z bajkami , nagranie 

„Tańca hiszpańskiego” Manuela de Falli, obrazki przedstawiające postacie i rekwizyty z  

różnych bajek. 

 



Przebieg zajęć 

1.Powitanie dzieci przez kukiełkę (krasnoludka) i zaproszenie ich do wysłuchania wiersza 

Czesława Janczarskiego „Posłuchajcie bajeczki” 

 

Wiatr szeleści: 

- Irenko, 

co masz w ręku? 

- Pisemko. 

Jest w nim bajka o lisie, 

jak na spacer szedł z misiem…. 

Jak zajączka  spotkali 

i jak poszli dalej….  

 

 

Wiatr szeleści wesoło, 

garnie loki na czoło, 

Porwał bajkę dziewczynki, 

zaniósł wprost do kotlinki. 

 

A tam zając, szaraczek,  

rzekł: 

- O, bajka! Zobaczę…. 

Woła synów i córki. 

Kic, kic- biegną sza rzeczki. 

Kic, kic-  spieszą zza rzeczki. 

Kic, kic – spieszą w dół z górki. 

- Posłuchajcie bajeczki!.... 

 

2.Rozmowa z dziećmi nawiązująca do treści utworu: 

• Co trzymała w ręku Irenka? 

• O czym była ta bajka? 

• Co się stało z bajką Irenki? 

• Czy lubicie, kiedy ktoś opowiada wam lub czyta bajki? 

• Które bajki lubicie najbardziej? 

 

 

3.Rozwiązywanie zagadek zadawanych przez kukiełkę Agatkę. 

 

    Są bajki krótkie i długie, 

    Jedna piękniejsza od drugiej. 

    Mama je czyta Agacie. 

    A czy wy te bajki znacie? 

 

    Las, rzeczka, pagórek. 

    Przez las idzie ścieżką….. 

    (Czerwony Kapturek) 

 

 

   Wilk skrył się za górką 

    I oczami błyska. 



   Ach, strzeż się , Kapturku, 

   Groźnego ….                                                                                                   

   (wilczyska) 

 

Dzieci kończą wersy i opowiadają , co spotkało dziewczynkę.   

 

     Dwoje dzieciaków zabłądziło nocą. 

      Patrzą-okienka wśród drzew migocą. 

      Domek z piernika! Wejdźmy do środka. 

      Ach, czy nic złego dzieci nie spotka? 

 

O kim była mowa w zagadce? Kto mieszkał w domku z piernika? 

 

    Siedem krasnoludków  

    W skalnej grocie mieszka. 

 Kto im gotuje?  

Czarnowłosa…….                                                                                                  

   (Śnieżka) 

 

Dzieci opowiadają, dlaczego Śnieżka znalazła się u krasnoludków.  

        Ciągnie sieci stary rybak.  

        Ach, skarb jakiś złowił chyba. 

         Skarb ten ludzkim mówi głosem: 

        Puść mnie, puść mnie, proszę. 

 

Jaki skarb złowił rybak? Czy spełnił prośbę złotej rybki? 

 

         Jaki to kotek w krainie bajek, 

         co chodzi w butach i kurzy faje? 

         Kapelusz z piórem nosi na głowie? 

         Co to za kotek? Kto mi powie?                                                               

    (Kot w butach) 

 

Dzieci nazywają bohatera baśni, o którym mówi wierszyk. 

 

4.Zabawa ruchowa „Bal u księcia” –improwizacja ruchowa przy dźwiękach muzyki, 

„Tańca hiszpańskiego” Manuela de Falli. 

 

5.Dzieci siadają przy stolikach. Każde dostaje kartki z sześcioma obrazkami. Dzieci liczą 

obrazki, oglądają je i mówią, co one przedstawiają. Następnie kolorują cztery będące 

ilustracjami tej samej bajki, a dwa zostawiają nie pokolorowane. Podają tytuł utworu, do 

którego odnoszą się wybrane obrazki, i nazywają przedstawionych bohaterów i 

przedmioty. 

 

6.Kukiełka (krasnalek) chwali dzieci i zaprasza je do oglądania książek z bajkami. 

Przypomina dzieciom, żeby oglądały książki ostrożnie i ich nie zniszczyły. Podchodzę z 

kukiełką do dzieci i rozmawiam z nimi o oglądanych książkach. 

      

                                                2 

 



                        Scenariusz do zajęć „Poranek z bajką „ 

Temat: „Jesteśmy w krainie bajek” 

 

Cele: 

-Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,                                                              -rozwijanie 

mowy, myślenia, uwagi i pamięci. 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

 

Metody: zagadka, pogadanka, zabawa ruchowa 

, 

Formy pracy: 

Indywidualna, zbiorowa. 

 

Przebieg: 

1.Powitanie- zabawa integracyjna „Imiona”: dzieci siedzą w kole, wypowiadają swoje imię w 

różny sposób np. dzieląc je na sylaby, wykonując różne czynności( klaszcząc, tupiąc). 

 

2.Zabawa tropiąca „Tajemniczy list” odszukiwanie w sali tajemniczego listu, zgadywanie, od 

kogo pochodzi list- odczytanie listu przez nauczycielkę. 

 

 

                      Drogie dzieci! 

Piszę ten list do Was z bajki. 

Często zaglądam do waszego przedszkola, obserwuję zajęcia, w których uczestniczycie. 

Ostatnio słyszałam, że rozmawiacie o bajkach. Uwielbiam bajki, a jak chcecie dowiedzieć się, 

jakie, to odgadnijcie zagadki i zadania, jakie dla was przygotowałam. , . , .                  

                             Życzę Wam powodzenia 

                                                  WRÓŻKA 

                                                                                                                 

          

3.Zadania wyznaczone przez wróżkę do wykonania: 

Nauczycielka przebrana za wróżkę stoi przed dziećmi trzyma w ręku różdżkę i 

•  przenosi dzieci w świat bajek – zamknijcie oczy a ja wypowiem zaklęcie „Idzie, idzie 

bajka w świat w czarodziejskiej szacie, przyjrzyjcie się dzieci ,może ją poznacie” 

• odgadywanie tytułów bajek na podstawie serii obrazków związanych z treścią bajki: 

         - Kopciuszek 

         - Jaś i Małgosia 

         - Czerwony Kapturek 

         - Królewna Śnieżka  

         - Kot w butach 

         - O rybaku i złotej rybce 

• Dopasowywanie tytułów do odgadniętych bajek(praca z dzieckiem zdolnym). 

Rozmowa z dziećmi na temat znanych im baśni: 

- gdybyście spotkali wróżkę, o co chcielibyście ją zapytać? 

- czy bohaterami bajek są tylko ludzie? 

- kto jest waszym ulubionym bohaterem? 

 

 

Rozwiązywanie zagadek 

 



W wielkim lesie czai się 

wilczysko ponure. 

Kto do babci spieszy się? 

Czerwony….(Kapturek) 

 

Suknię, piękne pantofelki  

darowała wróżka. 

Po balu kogo szukał książę ? 

Wiadomo….(Kopciuszka) 

 

W jakiej bajce sprytny kocur 

olbrzyma oszukał, 

dla młynarza zdobył zamek? 

To jasne: „Kot w….( butach”). 

 

 

Ojciec z drewna go wystrugał , 

wieloryb go połknął. 

Kim jest chłopiec z długim nosem ? 

To przecież….(Pinokio). 

 

4. Zabawa dramowa „Jestem bohaterem z bajki”. Dzieci za pomocą ruchów, mimiki lub 

mowy naśladują ulubionych bohaterów i próbują odgadnąć, z jakiej bajki jest ta postać.  

5. Samodzielne wypowiedzi na temat ulubionej bajki. 

6. Wybór obrazka z „Malowanki dla najmłodszych” – dzieci kolorują kredkami ulubione 

postacie z bajek. 
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                           Scenariusz do zajęć „Poranek z bajką „ 

Temat:Słuchanie opowiadania„O wesołejLudwiczce”według      A.Świrszczyńskiej.  

Cele ogólne: 

• wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się całymi zdaniami 

na zadane pytanie. 

• rozwijanie zaciekawień czytelniczych. 

• wzbogacanie słownika dzieci o nowy wyraz proso,                                          

rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni twórczej 

•  Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji  

• Tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości  

 

Środki dydaktyczne: 

Sylwety, napisy, emblematy z imionami dzieci, płyta CD , pierniki okrągłe,, patyczki, bibuła, 

nożyczki, kolorowy papier. 

Przebieg: 

1.”O wesołej Ludwiczce”- słuchanie opowiadania nauczycielki ilustrowanego sylwetami. 

2.Omówienie treści za pomocą pytań: 

• kto wędrował po świecie? 

• kogo szukała Ludwiczka? 

• kogo spotkała w czasie wędrówki? 



• jaka była Ludwiczka? 

 

3.Kogo szukała i odnalazła Ludwiczka? 

• omówienie cech charakteru króla z piernika-odniesienie ich do kolegi. 

• układanie napisów w formie słoneczka: KOLEGA- jest jaki? 

 

4.Indywidualny wybór przez dzieci najważniejszej cechy „dobrego kolegi”- uzasadnienie, 

dlaczego?- przypięcie serduszka. 

 

6.”Dobierz kolegę (koleżankę)do pary”- zabawa integrująca przy akompaniamencie 

muzycznym z płyty CD. 

Na przerwę w muzyce dzieci dobierają się według koloru figur   na emblematach: 

 

7.Zaproszenie do pracy „Król z piernika”- wykonanie kukiełek według wzoru nauczycielki z 

wykorzystaniem przygotowanych materiałów: 

- okrągły piernik nabijamy na patyczek drewniany- to główka 

- z przygotowanych pasków kolorowej bibuły robiliśmy płaszcz, 

- mocowaliśmy go zawiązaniem kokardki pod „szyją” 

- doklejaliśmy ręce, koronę, oczy, usta. 

 

8. Wspólne urządzenie „ Piernikowego królestwa” -wystawki prac. 

                                                                                                               Dzieci z ogromnym 

zaciekawieniem śledziły kolejne przygody wesołej Ludwiczki, która zapraszając po drodze 

napotkane zwierzęta i stracha na wróble idzie szukać dobrego i wesołego przyjaciela króla z 

piernika. Akcja utworu staje się coraz ciekawsza i obserwując zachowanie się dzieci, które 

szybko wczuwają się w role bohaterów zauważyłam uśmiech i zadowolenie na ich twarzach. 

Wielką radość sprawiło dzieciom spotkanie u króla Piernika i jego zachowanie wobec 

niespodziewanych gości.  

Po wysłuchaniu opowiadania wszyscy bez większego trudu odpowiadali na moje pytania i 

określali cechy bohaterów:  

Np. ślimak – mały, powolny…. 

Zając- szybki, pogodny ….. 

Ludwiczka- wesoła, przyjacielska … 

Król z piernika- dobry, wesoły…. 

Zabawa ruchowa „Zające i ślimaki” zachęciła do wspólnego naśladowania tych zwierząt. Po 

zabawie dzieci dobierały obrazki domków do sylwet zwierząt i króla z piernika. Ćwiczenia 

klasyfikacyjne wykonały prawidłowo, a następnie ilustracje do opowiadania, które 

zamieściłam poniżej.    

     

                                     4. 

 

 

        Scenariusz zajęć „Poranek z bajką „ 

Temat: Słuchanie dłuższych utworów literackich na podstawie „Przygód Jasia i 

Małgosi”Z.Szancerowej. 

 

Cele:  

• słuchanie głośnego czytania ,  

• rozwijanie wyobraźni dzieci,  

• próby zaciekawienia książką 



• doskonalenie umiejętności wypowiadania się  

• rozbudzenie zaciekawień czytelniczych 

 

    Metody: praca z książką, pogadanka, pokaz, ćwiczenia do wykonania. 

 

Formy: indywidualna, zbiorowa. 

 

    Przebieg zajęć: 

    1.Zabawa naśladowcza „Wycieczka do lasu”- (elementy dramy)- improwizowanie 

ruchów, głosu zwierząt i ptaków na tle muzyki(płyta CD) 

2.Rozmowa na temat „Moje rodzeństwo”- zwracanie uwagi na prawidłową budowę zdań. 

 

   3.Odczytanie tytułu bajki przez chętne dzieci i zaproszenie do wysłuchania utworu 

czytanego przez zaproszonego gościa- mamę Leny. 

4.Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanej bajki. Wyrażanie własnych opinii o 

bohaterach książki- próby oceny ich postępowania. 

 

5.Wyodrębnienie postaci pozytywnych i negatywnych. 

 

6.Propozycje innego zakończenia- scenki dramowe. 

 

7.Ozdabianie chatki Baby Jagi wzorami litero podobnymi- ćwiczenia graficzne. 
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                   Scenariusz zajęć „Poranek z bajką „ 

     Temat:    Kopciuszek     

Forma: Teatr żywego aktora 

Cele:  

 

• wyrabianie śmiałości i wiary we własne siły 

• wyrabianie umiejętności wygłaszania tekstu, literackiego z uwzględnieniem podziału 

na role 

• kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła 

wiadomości. 

 

Środki dydaktyczne:  

        kostiumy oraz rekwizyty ( wykonane przez rodziców małych aktorów)     

 

Przebieg :      

 

 

OSOBY 

 

• Narrator 

 

• Młodsza siostra 

 



• Wróżka 

 

• Macocha 

 

• Książe 

 

 

NARRATOR: 

   Był sobie wdowiec, który miał Córkę śliczną, dobrą i pracowitą      

   Dziewczynę. Pewnego razu ojciec ożenił się po raz drugi. Wdowa  

   Miała dwie córki. Wszystkie miały przewrócone w głowie i myślały 

   Tylko o swoich wypadach. Macocha siostrę poganiała do roboty. 

         

MACOCHA: 

   Bierz się do pracy ostro, śniadanie podaj siostrom i rób tak jak mówię: 

   Zmywaj naczynia, wyczyść obuwie. 

 

        ( Kopciuszek siedzi na krzesełku i szyje igłą )    

 

SIOSTRY: 

-Kopciuszku uczesz nas. 

-Ale bardzo modnie i elegancko 

 

 

        ( SIOSTRY ŁADNIE UBRANE WYCHODZĄ NA BAL) 

 

KOPCIUSZEK: 

  Gdybym to ja mogła ubrać się ładnie i uczesać ...  . Gdybym to ja mogła  

   pójść   na królewski bal ... . Jak to miło być śliczna, elegancką panienką 

  i tańczyć na królewskim balu. 

( dziewczynka biegnie, spada jej but z nogi , Książę podchodzi i podnosi pantofelek ) 

 

KSIĄŻĘ: 

    Muszę odnaleźć piękną nieznajomą księżniczkę. 

 

NARRATOR: 

    Kopciuszek wrócił do domu. Siostry siedziały i rozmawiały o balu. 

 

STARSZA SIOSTRA: 

   Kim była nieznajoma księżniczka( w starej sukience ) 

 

KOPCIUSZEK:    

    Jaka dama? 

 

STARSZA SIOSTRA:         

    Zupełnie nieznajoma.  

    

MŁODSZA SIOSTRA: 

 

  Trzeba przyznać, że elegancka. 



 

  Elegancka, nie elegancka – co cię to obchodzi Kopciuszku! 

 

  Pościel nam raz, dwa łóżko. 

 

SIOSTRA STARSZA: 

   Musimy się wyspać. 

        

NARRATOR: 

    Nazajutrz syn królewski kazał obwiesić trębaczom, że poślubi pannę,  

    Na której nóżkę pantofelek będzie w sam raz. 

 

       ( Pukanie do drzwi, wchodzi dworak) 

 

 

DWORAK: 

  Proszę panienki, żeby przymierzyły pantofelek. 

         

        (siostry nie mogą włożyć, męczą  się, sapią)                                                

 

KOPCIUSZEK: 

 

       A może mnie wszedłby na nogę ten pantofelek? 

 

SIOSTRY: (Śmieją się) 

 

DWORAK: 

  Słusznie panienko. Proszę usiąść. Proszę włożyć pantofelek. O!O!O! 

 

SIOSTRY: 

• Ach to ty byłaś na balu? 

 

• Przebacz nam, przebacz nam nasze postępowania. 

 

(Wchodzi królewicz) 

 

KRÓLEWICZ: 

   Czy zostaniesz moją żoną. 

 

KOPCIUSZEK: 

   Tak. 

 

       (Kopciuszek z księciem tańczy na środku a dookoła goście. 

       Odbywa się zabawa weselna.) 

 

NARRATOR: 

    Młoda para żyła długo i szczęśliwie, bo nie może być inaczej, gdy  

     Poślubi Kopciuszka, śliczną dziewczynę, dobrą i pracowitą, której chrzestna                                           

matka jest wróżką. 

6. 



 

Scenariusz zajęć „Poranek z bajką „ 

 

Scenariusz  z wykorzystaniem utworu “Kłopoty Burka z podwórka” 

Temat: Dobrze to, czy źle? 

Cele : 

• Kształtowanie  umiejętność swobodnego wypowiadania się,  

• Wyrażanie  własnego  sądu i oceny,  

• Kształtowanie  wrażliwości  społeczno- moralnej  

• Wyrabianie opiekuńczego  stosuneku do zwierząt,  

• Rozwijanie pozytywnego uczucia,  

• Próba swoich możliwości w teatrzyku cieni  

Metody: 

• czynne,  

• słowne,  

• oglądowe,  

• drama: wejście w rolę.  

Forma organizacyjna: praca zbiorowa  

Przebieg zajęcia: 

• Odgadnięcie zagadki:  

“ W budzie mieszka na podwórku, 

głośno poszczekuje, 

wiele tych kudłatych Burków domu nam pilnuje”. 

• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich czworonożnych przyjaciół.  

• Wysłuchanie historii Burka opowiadanej przez nauczyciela “ Kłopoty Burka z 

podwórka” L. Krzemienieckiej.  

Odpowiedzi na pytania: 

• Kto pomógł pieskowi?  

• Jak postąpił chłopiec?  

• Do kogo zwrócił się jeszcze pies z prośbą o pomoc?  

• W jaki sposób wy pomagacie swoim psom?  

     3. Odczytanie głównej myśli utworu. 

• Co ważnego było w tym opowiadaniu?  

• Czego możemy się z niego nauczyć?  

   4.Teatrzyk cieni. 

Dzieci dostają sylwety osób występujących w opowiadaniu( sylwety mogą wykonać 

wcześniej same). Przy włączonej kasecie z nagranym opowiadaniem bawią się w 

teatrzyk cieni(kolejnym razem dz. mogą spróbować same podkładać głos i prowadzić 

dialog. Na koniec dzielą się wrażeniami. 
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Temat zajęcia: „Moja przyjaciółka książka”  

 
Cel główny: poznanie podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji 

Cele ogólne: 

• rozbudzanie zainteresowań książką, 

• zapoznanie dzieci z książką i jej budową, 

• wyrabianie prawidłowych nawyków czytelniczych, 

• wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek, 

• rozpoznawanie znanych baśni, 

• stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania. 

Cele operacyjne:  

• rozumie pojęcia książka, okładka, obwoluta, karta tytułowa, spis treści, rozdział, 

• zapamiętuje nazwy i układ elementów tworzących książkę, 

• potrafi wskazać odpowiedni element w książce, 

• rozumie rolę poszczególnych elementów książki – informacyjną, ochronną, zdobniczą, 

• wymienia znane tytuły książek, 

• rozpoznaje wybrane książki po okładce, 

• zgodnie współdziała w grupie, 

• przyporządkowuje akcesoria do odpowiednich postaci. 

Formy pracy: zespołowa, indywidualna, 

Metody: oglądowa, rozmowa kierowana, pogadanka, objaśnienie i instruktaż, zabawy 

dydaktyczne i ruchowe, ćwiczenia praktyczne.  

Pomoce: książki w których występuje strona tytułowa i spis treści, książki klejone i szyte 

nićmi, książki z różnymi rodzajami opraw ( np. sztywna, miękka, lakierowana, płócienna, z 

obwolutą), książeczki w wybranymi baśniami, pantofelek, piernik, koszyczek, buty, 

krasnoludek, wędka z magnesem, papierowe rybki, lalki, papierowe ślady stóp. 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Wprowadzenie do tematu  -rozwiązanie zagadki: 

Choć nie ma zamka ani kluczyka, 

często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 

wierszyków, bajek i opowieści.   (książka) 

2.Słuchanie wiersza „"Książka czeka" 

"Książka czeka" - Łochocka Hanna 

 Książka nas uczy, książka cieszy, 

 czasem zadziwi 

 nas niemało 

 albo po prostu tak rozśmieszy, 

 jakby się dobry 

 żart słyszało. 



 Książka też mądrze nam doradza 

 różne wskazówki, 

 wzory daje. 

 Książka w szeroki świat wprowadza, 

 dalekie z nami 

 zwiedza kraje. 

 Lubimy książkę - przyjaciółkę. 

 Wiesz co ci powiem? 

 Nie odwlekaj. 

 Masz trochę czasu? Spójrz na półkę, 

 sięgnij po książkę! 

 Książka czeka! 

 

3. Wyszukiwanie przez dzieci zalet książki, np.:                                

Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.  

Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.  

Książka rozwija myślenie.  

Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.  

Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o 

tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.  

Książka skłania do namysłu nad tym, co słuszne a co nie, co dobre, a co złe.  

4. Oglądanie książek – objaśnienie budowy książki. 

Odszukiwanie i porównywanie wszystkich elementów książki: obwoluty, okładki, karty 

tytułowej, części głównej (tekstowej), spisu treści. Zwrócenie uwagi na wielkość książek 

(format), objętość, czy jest szyta, czy klejona. Określanie roli poszczególnych elementów 

książki dla czytelnika i dla samej książki. Porównywanie i wskazywanie różnic pomiędzy 

tymi elementami w różnych książkach. 

5. „Co nie pasuje?” – wyszukiwanie prawdziwych informacji o książce. 

Okładka  

• może być sztywna lub miękka, 

• występuje w środku książki, 

• chroni książkę przed zniszczeniem, 

• podzielona jest na rozdziały, 

Karta tytułowa 

• zawiera informacje o autorze i ilustratorze, 

• chroni książkę przed zniszczeniem, 

• podaje podstawowe informacje o książce 

• zawiera całą treść książki, 

Spis treści 

• występuje przeważnie na końcu książki, 

• stanowi główną część książki, 

• informuje o rozdziałach książki 



• zawiera ilustracje do książki. 

6. Rozpoznawanie wybranych książeczek po okładkach (Czerwony Kapturek, Śpiąca 

królewna, Kopciuszek, Złota rybka, Jaś i Małgosia). 

7. Zabawy ruchowe do rozpoznanych baśni: 

• odszukiwanie po śladach Jasia i Małgosi, 

• rozpoznawanie po dotyku, co ma w koszyczku Czerwony Kapturek, 

• budowanie wieży dla Śpiącej królewny, 

• poszukiwanie pantofelka Kopciuszka (podawanie sobie w kole za plecami bucika, 

rozpoznawanie przez dziecko stojące w środku, gdzie jest bucik), 

7. „Kto to zgubił?” - dzieci przyporządkowywanie przez dzieci przedmiotów z bajek do 

odpowiednich postaci (np. pantofelek, piernik, koszyczek, buty, krasnoludek). 
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Poranek z bajką – przykłady scenariuszy zajęć z udziałem 

rodziców 
 

1.Słuchanie bajki braci Grimm Pt.”Złota gęś” czytanej przez tatę dziecka. 

Oglądanie ilustracji . 

2.Zabawa ruchowa z udziałem taty Pt „Kieszonkowcy „z wykorzystaniem szarf (założonych 

przez dzieci za paski spodni, spódniczek) i muzyki nagranej na magnetofon. W trakcie 

muzyki każde dziecko stara się zdobyć jak najwięcej szarf , komu – najmniej albo tyle samo. 

3.Rozmowa z dziećmi na temat : 

- za co Tadeusz dostał złotą gęś? 

- czy postępowanie córek karczmarza było dobre? 

- jak dziewczynki zostały ukarane za swoja chciwość ? 

4. Zabawa dydaktyczna – układanie puzzli  

Nauczycielka dzieli dzieci na grupy każda z nich układa puzzle i odgaduje jaka to bajka . 
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1.Słuchanie bajki „Brzydkie kaczątko” czytanej przez rodzica. Oglądanie ilustracji. 

2.Zabawa ruchowa z chustą KLANZA Pt.”Kaczątka do gniazda” . Dzieci kaczątka spacerują 

po Sali. Na sygnał dany przez nauczyciela chowają się do gniazd a (siadają na chuście )Mama 

– JASTRZĄB STARA SIĘ ZŁAPAĆ KACZĘTA , KTÓRE NIE ZDĄŻYŁY DO GNIAZDA. 

Złapane dzieci siadają na krzesełkach . 

3. Zabawa dramowa Pt” Z kim spotkało się brzydkie kaczątko” Losowanie karteczek z 

napisami od mamy . Próby przedstawienia przez losujące dzieci postaci z bajek (pies, kot, 

kaczka, kura) 

4.Rozmowa z dziećmi : 

- Dlaczego nikt nie chciał bawić się z kaczątkiem? 

- jak czuło się kaczątko , gdy było przez wszystkich odtrącone? 

- jak byś postąpił, gdybyś spotkał kogoś , z kim nikt nie chciałby się bawić? 

4.Praca przy stolikach: 



Kolorowanie łabędzia 

Kaczątka  

 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  W  GRUPIE  5-6 LATKÓW 

Temat; Słuchanie legendy ,,Orle gniazdo’’ W. Wasilewskiej – zapoznanie 

z powstaniem państwa polskiego 

Cele ogólne: 

• zapoznanie z powstaniem państwa polskiego 

• zapoznanie ze znaczeniem słowa Polska, z godłem Polski, z flagą 

• budzenie dumy z przynależności narodowej 

Cele operacyjne: 

• wie, jak wygląda flaga i godło Polski; 

• potrafi opowiadać treść legendy; 

• potrafi wskazać na mapie kontur Polski. 

Metody: 

czynne 

• oparte na działaniu 

• oparte na obserwacji 

• oparte na słowie 

Formy; 

• indywidualna 

• grupowa 

Środki dydaktyczne: 

mapa konturowa Polski,  obrazki do legendy ,,Orle gniazdo’’, wyrazy do globalnego czytania 

,,flaga’’, ,, godło Polski’’, obrazki do kolorowania z Polską 

 

 

 

Przebieg; 



1. Słuchanie legendy W. Wasilewskiej ,,Orle Gniazdo”. 

Wędrowało trzech braci: Lech, Czech i Rus. Szukali ziemi, na której mogli  

by się osiedlić. Czech ruszył na południe. Rus – ku wschodowi, Lech  

został sam ze swoją drużyną. Wędrował przez olbrzymie bory. Okrążał  

jeziora , bagna. Drużyna Lecha zaczynała już narzekać. 

- Za długo trwa ta wędrówka. Czego Lech jeszcze szuka? Mało tu  

zwierzyny i ryb w wodach? Można się osiedlić i żyć, głód nie grozi. 

Szemrali cicho, jednakże Lech nie zwracał na to uwagi. Szedł wciąż na  

przód. Aż pewnego dnia zaszli w pagórkowatą okolicę między dwoma  

jeziorami. Pięknie tu było, szumiał las i pachniały leśne zioła. Wreszcie  

dotarli do skraju obszernej polany. 

- Spoczniemy tu chyba? – zapytał ktoś z drużyny. 

W tej chwili załopotały głośno skrzydła. Ogromny orzeł opuścił się na  

stojące na środku polany drzewo. Ciemniało tam orle gniazdo. Piszczały  

w nim młode orlęta. Widocznie orzeł przyniósł im cos do jedzenia.  

Ostrożnie, cicho wszedł Lech na otwarte miejsce, a za nim jego drużyna.  

Stanęli tuż pod rozłożystym dębem, na którym było gniazdo. Orzeł siedział  

na gałęzi obok gniazda. Przez chwilę nie poruszał się. Bystro patrzył na  

przybyszów. A potem rozwinął skrzydła do lotu. Wzniósł się w górę. Blask  

słońca padł na jego skrzydła i te wydały się patrzącym zupełnie białe.  

Wzbił się w powietrze i znów opadł na gniazdo. Teraz Lech obrócił się do  

swojej drużyny. 

- Tu się zatrzymamy. Nie tylko na spoczynek. Tutaj, gdzie orły mają swoje  

siedziby, chcę się osiedlić na zawsze. A na wieczystą pamiątkę tego dnia,  

ród mój będzie miał w herbie białego orła. To będzie nasz znak. 

Drużyna wzniosła radosny okrzyk, który potoczył się po lesie, po wodach  

jezior, po pagórkach i dolinach. 



2. Rozmowa na temat legendy 

 Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania ,,flaga’’, ,,godło Polski’’ 

3. Układanie obrazków w grupach  

4. Tworzenie skojarzeń do wyrazu ,, ojczyzna’’ 

5.Kolorowanie konturów Polski, flagi 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ  SYTUACJI EDUKACYJNEJ W GRUPIE  DZIECI 5-6 l. 

 

 

 

TEMAT; Słuchanie fragmentów bajki Pinokio.Poznawanie ciekawostek o Włoszech  

 

Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

Obszar 14,5 

Słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się książkami 

Obszar 9,2 

Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych 

środków wyrazu ( takich jak kształt i barwa ) 

 

Cele ogólne – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na  

                      określony temat 

                     -zapoznanie z flagą  Włoch  

                     -poznanie ciekawych budowli np. Colosseum,  

                     Gondola 

                     -rozwijanie pamięci, logicznego myślenia 

                     -rozwijanie wyobraźni 

                     -rozwijanie sprawności manualnej  

                       

                        

  

    Metody; 

 

• oparte na działaniu; samodzielnych doświadczeń  zadań stawianych dziecku, ćwiczeń 

utrwalających 

• oparte na obserwacji; obserwacja i pokaz 

• oparte na słowie; rozmowa, przekazywanie żywym słowem, 

objaśnienia 

 

KLANZA 

 



Formy;  

 

Praca indywidualna,  zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne; seria obrazków, sylweta lub pacynka Pinokia, 

 

ilustracje Coloseum, gondola, mapa Unii, kontur Włoch 

 

 

    Przebieg; 

   1.Zabawa integracyjna ,,Hej, Hello’’ 

   2.Słuchanie fragmentu bajki ,,Pinokio’’ 

   3.Rozmowa kierowana; 

   

   - Dlaczego Pinokio nie chciał się uczyć? 

 

   - Która postać podobała się wam najbardziej i dlaczego? 

   

  - Co lubicie robić najbardziej? 

 

   4.Wiersz ( manipulacja sylwetą lub pacynką ) 

 

    ,,Oto pajacyk mały od rana humor ma doskonały, 

     Czapkę ma na głowie, a gdy kłamstwo powie, 

     nosek jego drewniany zostaje wydłużony.’’ 

 

    Zabieram was do mojego rodzinnego kraju ,,Włoch’’(słowa        Pinokia ) Przeczytajcie 

wraz ze mną napis WŁOCHY. 

    

   Dobieranie skojarzeń do słowa ,,Włochy’’ 

 

  - Czy to są włosy na głowie? 

  - na nogach? 

   5.Zabawa ruchowa ,,Jedziemy do Włoch’’KLANZA 

 

    Dzieci samolotem lecą do Włoch. ( Rozwieszona jest mapa Unii ). 

    Przedstawienie na mapie Europy- Włoch oraz wyglądu flagi 

 

  6.Rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem mapy Europy i        wybranych flag państw 

europejskich. 

    Dzieci rozpoznają kształt Włoch i flagę. 

 

   7.Zabawa badawcza ,,Wulkan’’ 

   

   Do mąki dodaję sodki oczyszczonej, po czym wulkan wybucha. 

    

   -kraj, w którym mieszka Pinokio to kraj wulkanów. 

 

 

   8. Malowanie farbami gondoli-4l. 



       Wykonanie Pinokia z użyciem kredek, papieru kolorowego łyżki 

       Plastikowej, włóczki-5,6l. 

  

 

SCENARIUSZ  SYTUACJI EDUKACYJNEJ W GRUPIE  DZIECI 5-6 l. 

 

 

 

 

TEMAT; INSCENIZACJA  BAJKI CZERWONY KAPTUREK WG PERRAULT 

 

 

Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

Obszar 14,5 

Słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się książkami 

Obszar 9,2 

Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych 

środków wyrazu ( takich jak kształt i barwa ) 

 

Cele ogólne – kształtowanie umiejętności wypowiadania się na  

                      określony temat 

                     -kształtowanie umiejętności rozpoznawania konturów 

                      Polski 

                     -poznawanie flagi Francji, niektórych budowli ( wieża 

                      Eiffla ) 

                     -rozwijanie pamięci, logicznego myślenia 

                     -rozwijanie wyobraźni 

                     -rozwijanie sprawności manualnej 

                                            

    Metody; 

 

• oparte na działaniu; samodzielnych doświadczeń  zadań stawianych dziecku, ćwiczeń 

utrwalających 

• oparte na obserwacji; obserwacja i pokaz 

• oparte na słowie; rozmowa, przekazywanie żywym słowem, 

objaśnienia 

 

Formy; 

 

praca indywidualna, grupowa 

 

Środki dydaktyczne; 

 

mapa Europy, flagi Polski i Francji, puzzle wieży Eiffla 

 

Przebieg; 

 

1.Inscenizacja bajki 

 

2.Rozmowa kierowana; 



  

  - Dlaczego Czerwony Kapturek nie słuchał swojej mamy?+ 

  

  - Jaki był wilk? 

  

  -Która postać ci się najbardziej podobała? 

 

  -Czy chciałbyś zostać Czerwonym Kapturkiem? 

  

  -Wiecie dzieci ja nie słuchałam swojej mamy i dlatego teraz nie potrafię dojść do swego 

domu! Pomóżcie mi! ( Manipuluję Czerwonym Kapturkiem ) 

 

  3.Wieszam mapę Europy 

  

  Spróbujcie pokazać  państwo w którym mieszkacie 

 ( Dzieci pokazują kontury Polski na mapie ) 

 

 4.A moim państwem  jest Francja. – mówi Czerwony Kapturek 

 Pokazuje flagę Francji. Wymieńcie kolory flagi 

 -czy ona jest podobna do flagi Polski? 

( Porównują kolory obu flag.) 

 

5.W Paryżu jest też słynna wieża Eiffla. Układanie puzzli ( wieża Eiffla) 

 

6. Zabawa taneczna Menuet  

 

 

7.Rozwiązywanie rebusu   Pa+ ryż ( rysunek ) 

 

8. Paryż słynie z tego, że jest stolicą mody. Projektowanie ubioru z różnorodnego materiału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Efekty wynikające z realizacji programu autorskiego; 

 dla przedszkola: 

• kształtowanie absolwenta przedszkola zainteresowanego książką, 

dla dzieci: 

• kształtowanie dobrego kontaktu z książką, 

• dostarczenie dobrej literatury z wartościowym tekstem i ilustracją, 

• zainteresowanie umiejętnością czytania, 

• podejmowanie różnorodnych form twórczości związanych z literaturą dla dzieci, 

• poznanie księgarni, biblioteki i teatru. 

 

 

 

 

Codzienny kontakt z książką umożliwia dzieciom również bardzo dobrze wyposażona 

grupowa biblioteczka. Wystawione są tu książeczki o różnej tematyce. Obok książek 

przyrodniczych znajdują się utwory polskich poetów, jak J.Brzechwa, D.Gellner czy 

J.Tuwim. Na pólkach dziecko znaleźć może też baśnie braci Grimm, H. Ch. Andersena czy 

Ch.Perault’a. W naszej biblioteczce wyłożone są również książeczki wykonane przez same 

dzieci. Powstały ona na podstawie wysłuchanych utworów. Dziecko może samo sięgnąć po 

interesującą je pozycję, w skupieniu oglądać ilustracje Jest to też moment na wymianę swych 

spostrzeżeń z koleżanką czy kolegą. 

Sposobów wykorzystania utworów literatury dziecięcej w przedszkolu jest bardzo wiele; 

zależą one od inwencji i pomysłowości nauczycielki. Najważniejsze jest jednak, by praca z 

wybranym utworem miała wielostronny charakter, była dla dzieci radością i zabawą. Wtedy 

dopiero piękno wierszy i baśni dla dzieci będzie w pozytywny sposób oddziaływać na sferę 

doznań oraz przeżyć małych czytelników. 

 

 

                       

 

Bibliografia; 

• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

• Gruszczyk – Kolczyńska E. , Zielińska E. , „Wspomaganie rozwoju umysłowego 

trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się”, WSiP – Warszawa 2000 

• Mystkowska H. , „Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym”, 

PZWS – Warszawa 1972 

• Gruszczyk – Kolczyńska E. Zielińska E. ,,Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do 

skupiania uwagi i zapamiętywania’’ 



• Baśnie Andersena 

•  Wybór literatury dziecięcej 

• „ Pinokio”  

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja programu 

 

 

 

 

 

Ewaluacja : 

 

Ewaluacja programu będzie prowadzona pod koniec roku szkolnego. Uzyskane wyniki 

ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie. 

Narzędzia służące przeprowadzeniu ewaluacji: 

 

    Ankieta dla dzieci 

    Ankieta dla rodziców 

    Test sprawdzający wiadomości dzieci po ukończeniu edukacji      przedszkolnej 

 

Sposoby ewaluacji programu: 

obserwacja dzieci 

 rozmowy z rodzicami i dziećmi 

 ankiety dla rodziców 

 Kronika Przedszkolna 

 analiza wytworów i osiągnięć dzieci 

 wystawa zebranych i wykonanych prac 

 ankieta przeprowadzona wśród rodziców uczęszczających na zajęcia do przedszkola 

 przygotowanie inscenizacji ulubionych bajek dla społeczności szkolnej jak i dla 

rodziców i bliskich przedszkolaków. 

 Konkursy wiedzy literackiej (znajomości autorów , bohaterów literackich, ) 

 

 

 

 

 

ANEKS 



Ankieta dla dzieci 

Ankieta dla rodziców 

Test sprawdzający wiadomości dzieci po ukończeniu edukacji przedszkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA DLA DZIECI 
 

 

• Czy w domu rodzice czytają Ci głośno książki? 

a/ tak  

b/ nie  

c/ rzadko 

• Czy lubisz słuchać, jak rodzice Ci czytają?” 

a/ tak  

a/ nie  

• Czy wspólnie wybieracie książeczki do czytania? 

tak  

nie  

rzadko 

4Jakie książki najbardziej cię interesują? 

a z ilustracjami 

b) bez ilustracji 

5.Czy lubisz słuchać w przedszkolu czytanych bajek i baśni? 

a/ tak 

b/ nie  

c/ czasami 

6.Czy chętnie rozmawiasz o przeczytanych bajkach, baśniach, o ich bohaterach, 

przygodach? 

a/ tak 

b/ nie  



7.Czy lubisz  bajki słuchać czy  oglądać? 

8.Najbardziej lubisz oglądać bajki w; 

 a/ teatrze 

b/ kinie 

c/ na kasecie video lub płycie CD 

8.Czy lubisz wykonywać ilustracje do przeczytanych książek? 

a/ tak 

b/ nie  

9.Czy lubisz oglądać inscenizacje bajek i baśni - teatrzyki w przedszkolu? 

a/ tak 

b/ nie  

c/ czasami 

10.Czy ty sam chętnie bawisz się w teatr? 

a/ tak 

b/ nie  

c/ czasami 

11.Czy potrafisz sam wymyślać bajki lub baśnie? 

a/ tak 

b/ nie  

 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 

Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń, poprzez  

Zakreślenie najwłaściwszej odpowiedzi, a w razie potrzeby jej uzupełnienie: 

 
1.Czy Państwa dziecko (dzieci) ma w domu własną bibliotekę?  

a/ tak 

b/ nie  

2.Jeżeli tak, to jakie książki znajdują się w Państwa bibliotece?  

a/ bajki, wierszyki    

b/ baśnie, legendy         



c/ przygodowe  

d/ przyrodnicze  

e/ historyczne  

f/ popularnonaukowe 

g/ encyklopedyczno - informacyjne  

h/ inne  

3.Czy w domu czytają Państwo dzieciom bajki? 

a/ tak 

b/ nie  

c/ czasami 

4.Czytam na głos dziecku: 

a)codziennie 

b)co najmniej raz w tygodniu 

c)bardzo rzadko 

d)nigdy 

 

5. Czytając dziecku poświęcam na to jednorazowo przeciętnie: 

a) 5 minut 

b) 10 minut 

c)15 – 20 minut 

 

 

6..W naszym domu dziecku najczęściej czyta: 

a) mama 

b) tata 

c) babcia i dziadek 

d) starsze rodzeństwo 

e) inna osoba 

 

7. Uważam , że w naszej rodzinie poświęca się na czytanie dziecku: 

a) zbyt mało czasu 

b) tyle czasu , ile potrzeba 

 

8 Jeśli czytam dziecku zbyt rzadko, to dlatego ,że: 

a) nie mam czasu 

b) mam zbyt mały dostęp do książek 

c) dziecko nie ma na to ochoty , np. woli oglądać telewizję lub grać w gry komputerowe 

d) z innego powodu:………… 

 

9.Ulubioną książką mojego dziecka jest: 

……………………………………………………………… 

 

10 Czytając dziecku na głos ( można zakreślić kilka właściwych Pani /Pana  

zdaniem odpowiedzi): 

• rozwijam jego wyobraźnię  



•  wzbogacam jego słownictwo 

•  wyrabiam nawyk czytania 

• zacieśniam  z dzieckiem więź uczuciową 

• lepiej poznaję dziecko 

• wyrabiam w dziecku wrażliwość 

• kształtuję w dziecku właściwe postawy moralne 

• odprężam się i przyjemnie spędzam czas 

• usypiam go do snu 

 

11.Czy Pani/Pana dziecko wykazuje zainteresowanie zajęciami czytelniczymi 

prowadzonymi w przedszkolu? 

 

a/ zdecydowanie tak 

b/ raczej tak 

c/ raczej nie 

d/ nie jest zainteresowane 

12.Czy według Państwa zajęcia te służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci? 

a/ zdecydowanie tak 

b/ raczej tak 

c/ raczej nie 

d/ nie mam zdania 

13.Czy zajęcia te rozwijają twórczą wyobraźnię dziecka i są inspiracją do podejmowania 

samodzielnych działań w domu?  

a/ zdecydowanie tak 

b/ raczej tak 

c/ raczej nie 

d/ nie mam zdania 

 

14Jak ocenia Pani/Pan postępy swojego dziecka osiągnięte w toku prowadzonych zajęć? 

 

a/ bardzo dobrze 

b/ dobrze 

c/ średnio 

d/ słabo 

e/ nie mam zdania 

 

15.Czy jako rodzice chętnie uczestniczą Państwo w uroczystosciach przedszkolnych, 

gdzie dzieci mogą wykorzystać zdobyte podczas zajęć umiejętności?  

a/ zdecydowanie tak  

b/ raczej tak 

c/ raczej nie 



d/ zdecydowanie nie 

Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety 

 

Miejscowość …………………………    Data ……………… 

        Test sprawdzający wiadomości  
 
Test nauczyciel przeprowadza z każdym dzieckiem indywidualnie. 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………. 

 

• Sklep, w którym można kupić książkę to: 

a/ sklep spożywczy 

b/ księgarnia 

c/ sklep obuwniczy 

 

• Miejscem, w którym wypożyczamy książki jest: 

a/ księgarnia 

b/ wypożyczalnia kaset wideo 

c/ biblioteka 

• Tekst do książki pisze: 

a/ autor 

b/ wydawca 

c/ aktor 

• Ilustracje do książki wykonuje: 

a/ drukarz 

b/ ilustrator 

c/ czytelnik 

 

• Okładka książki służy przede wszystkim do:  

a/ ozdoby książki 

b/ ochrony książki 

c/ nie jest jej wcale potrzebna 

• Na stronie tytułowej książki znajduje się: 

a/ tytuł książki i autor 

b/ spis treści,  

c/ nazwa i adres wydawcy 



 

•  Podaj tytuł książki, która najbardziej  ci się  podobała. 

 

 

 

• Które elementy pasują do treści baśni „Kopciuszek” 

 

a/  śnieg, zwierciadło, rozbójniczka 

b/ różdżka, pantofelek, karoca 

c/ sen, wrzeciono, wróżka 

 

• Połącz w pary bohaterów tej samej baśni: 

 

Jaś i                  krasnoludki 

Śnieżka i           Czerwony Kapturek 

Wilk i               Małgosia  

                           

• Podaj tytuł bajki z jaką kojarzy ci się podany rekwizyt 

 

a/ zatrute jabłko (Królewna Śnieżka) 

b/ pantofelek (Kopciuszek) 

c/ kaczuszka (Brzydkie kaczątko) 

d/ buty (Kot w butach).  

 

 

 

 

    

„Świat baśni i bajki”- mini test dla dzieci 4 letnich. 

 

Imię dziecka…………………………………………. 

• Co stało się z Pinokiem kiedy kłamał? 

• Wyrósł mu nos. 

• Wyrosły mu nogi. 



• Wyrosły mu włosy. 

 

• Kogo spotkał Czerwony Kapturek w lesie? 

• Wilka 

• Krowę 

• Łabędzia 

 

• Kogo poślubił Kopciuszek? 

• Księcia 

• Myśliwego 

• Kominiarza 

 

• Co wyłowił rybak z morza? 

• Syrenkę 

• Złotą rybkę 

• Rekina 

 

• Z kim zamieszkała Śnieżka w lesie? 

• Z krasnoludkami 

• Z babcią 

• Z leśniczym                    
 


