
Scenariusz zajęć w grupie 5-6 letnich 
Temat: „Jaka to bajka?” 

 
PROWADZĄCA : Dorota Bielawska, Marta Sikorska 
 
CELE OPERACYJNE: 
Dziecko: 
- potrafi współpracowad i współdziaład z innymi dziedmi. 
- zna prezentowane bajki i ich bohaterów 
- uważnie słucha czytany tekst 
- logicznie myśli, wyciąga wnioski, udziela przemyślanych odpowiedzi 
- wie, że należy szanowad książki 
- rozpoznaje poznane litery (6 latek) 
 
METODY: słowna, oglądowa  
 
FORMY: indywidualna, grupowa 
 
POMOCE DYDAKTYCZNE:  stopy wycięte z papieru (ślady), książki, kartki, koperty, plecak, 

walizka, okulary, jabłko, pantofelek, miotła, czerwona czapka, kolorowe kubeczki, mata, 

robot 

TERMIN:  Czwartek - 14.05.2021  
 
PRZEBIEG ZAJĘD: 
 

1. „Ślady prowadzące do...” –zabawa tropiąca wprowadzająca w temat zajęd.   

Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel wskazuje na mapę z prowadzącymi strzałkami do 

przedszkolnej biblioteki. Dzieci podążają strzałkami według kodu, pod którymi znajdują się 

zadania, wykonują je i odnajdują tajemniczy karton. Nauczyciel zadaje zagadkę dotyczącą 

przedmiotu w kartonie. 

„Chod nie ma zamka ani kluczyka 
Często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 
wierszyków , bajek i opowieści”. (książka) 

 
Po odgadnięciu przez dzieci zagadki, dzieci otwierają karton i wyjmują z niego książki z 

bajkami. Wspólne oglądanie książek. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania: 

-Czym różnią się od siebie te książeczki? 
-Czy są tej samej wielkości? 
-Czy są tej samej grubości? 
-Co można znaleźd w książkach? 
-Gdzie możemy kupid książkę? 



-Gdzie możemy wypożyczyd książkę? 
-W jaki sposób dbamy o nasze książki żeby ich nie zniszczyd? 
 
 

2. „Prośba książeczki”. Oprócz książek w plecaku znajdował się także list. 
Nauczyciel odczytuje list. 
 
Drogie dzieci! 
Piszę do Was bo tylko Wy możecie pomóc! Złośliwy czarnoksiężnik zrobił psikusa –
ukrył litery tworzące nazwę pewnego domku. Jeśli odgadniecie wszystkie zagadki, 
dowiecie się kto mieszka w tym domku oraz jak nazywa się ten dom. Wiem, że sobie 
poradzicie i tym samym uwolnicie mieszkaoców tego niezwykłego domu. Trzymam za 
was kciuki! 
 
Wasza przyjaciółka Książeczka  
 
Zagadki: 
1.Jej czerwony płaszczyk widad już z daleka. Gdy przez las idzie, wilk już na nią czeka. 
(Czerwony Kapturek) 
2.Tego chłopca i dziewczynkę z bajki pamiętacie. Sprytem wiedźmę przechytrzyli w 
piernikowej chacie. (Jaś i Małgosia) 
3.Jak inne zwierzęta cztery łapy ma, lecz tylko na tylnych buty ma dwa. Chod czasem 
mruczy, to myszy nie goni, kapelusz z piórkiem ma na swej skroni.(Kot w butach) 
4.W łupince orzecha wygodnie sypiała, w pyłku kwiatowym co dzieo się kąpała. A 
chod najmniejszą dziewczynką była, od dużych kłopotów się nie 
ochroniła.(Calineczka) 
5.Był bajkowym pajacykiem co miał ludzki głos, lecz gdy głosem tym nakłamał rósł mu 
nos. (Pinokio) 

 
Każda zagadka to jedna litera (1 –b,2-a, 3-j, 4-e, 5-k), dzieci odkrywają jedną schowaną literę 
za kwadratem z cyfrą.  DOM BAJEK  - odczytanie powstałej nazwy przez chętne dzieci. 

 
3. Magiczna walizka - zabawa dydaktyczna. Losowanie przedmiotów, atrybutów 

bohaterów bajkowych (okulary, jabłko, pantofelek, kaczka, czerwona czapeczka, but 
itp) 
 

4. „Kodowanie na dywanie” z wykorzystaniem maty oraz robota -  stworzenie kodu, 
który zaprowadzi dziewczynkę na pole, na którym znajdują się książki oraz 
biblioteczka.  

 
5. Układanie puzzli „Jaka to bajka?" 

Dzielimy grupę na 3 drużyny. Każda drużyna otrzymuje obrazek pocięty na kilka 
części. Po ułożeniu obrazka drużyna podaje tytuł książki, której on dotyczy. (kot w 
butach, O rybaku i złotej rybce, Kopciuszek) 

 
 
 



 

6. Na zakooczenie - masażyk relaksacyjny - ,,Pisze pani na maszynie” 

Dzieci dobierają się w pary, jedno odwraca się plecami, a drugie wykonuje na jego plecach 
masażyk: 

Pisze pani na maszynie   (palcami uderzamy po plecach dziecka) 
Stop, przecinek    (pociągamy lekko za ucho prawe) 
Stop, przecinek    (pociągamy lekko za ucho lewe), 
Świeci słooce      (masujemy całą dłonią po plecach), 
Idą konie        (lekko uderzamy pięściami po plecach). 
Biegną słonie po betonie     (bokiem dłoni uderzają po plecach) 
Płynie sobie kręta rzeczka    (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż kręgosłupa). 
Idą panie na szpileczkach    (palcami wskazującymi uderzamy po plecach) 
Pada, mały drobny deszczyk    (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po plecach). 
Czujesz dreszczyk?    (lekko chwytamy za szyję). 

 
 


