
BAJKA O TADKU NIEJADKU 
inscenizowanie ruchem wybranych treści. 

/scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców/ 
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CELE OGÓLNE: 
 tworzenie warunków do radosnych przeżyć związanych z poznawaniem 

utworów literackich,  
 wyzwalanie aktywności twórczej każdego dziecka  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 dziecko potrafi wyrazić różne stany emocjonalne przez mimikę twarzy 
i całego ciała,  

 potrafi poruszać się w rytm muzyki,  
 potrafi namalować wybranego bohatera  

 
METODY: 

 słowna - opowiadanie, pokaz  
 zabawy ruchowo - rytmiczne  

 
FORMA ORGANIZACYJNA: 

 praca z całą grupą  
 
POMOCE: 

 ilustracje do bajki,  
 magnetofon,  
 cukierki,  
 duże arkusze brystolu,  
 farby,  
 pędzle.  

 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Powitanie wszystkich dzieci i rodziców:  
- witam wszystkich, którzy dzisiaj mają dobry humor - proszę aby te osoby 

pomachały do mnie ręką,  
- a teraz chciałabym powitać wszystkich, którzy cieszą się, że jest piątek 

(machają rękami do siebie),  
- witam również wszystkich tych, którzy na walentynki dostali serduszko 

(machają do siebie rękami),  
- jeżeli, jeszcze ktoś nie poczuł się powitany, to proszę aby pomachali do 

mnie wszyscy ci, którzy lubią słodycze (machają do siebie rękami).  
2. Nauczycielka opowiada "Bajkę o Tadku Niejadku" pokazując jednocześnie 

ilustracje przedstawiające sceny z bajki.  



W momencie, kiedy zaczyna grać muzyka z magnetofonu, dzieci naśladują 
nauczyciela, który za pomocą ruchu i mimiki twarzy przedstawia poszczególne 
sytuacje:  
- wzruszają ramionami - prawym i lewym, razem,  
- tańczą w rytm muzyki według własnej inwencji,  
- wóz strażacki - tworzą " pociąg" i jadą w rytm muzyki,  
- mimiką twarzy wyrażają smutek i płacz,  
- udają żonglera - podrzucają do góry cukierki i łapią je,  
- udają, że jedzą smakołyki, gładzą się po brzuchu i uśmiechają,  
- zjadają cukierki, którymi wcześniej żonglowali.  

3. Masaż "Dreszczyk" wg J.Stadnickiej" - terapia dzieci muzyką, ruchem, mową". 
Nauczycielka zaprasza wszystkich rodziców na dywan. Najpierw dzieci 
wykonują masaż swoim rodzicom, a później następuje zmiana ról.  
- Tędy płynie rzeczka (ruch falisty od głowy do bioder),  
- Idzie pani na szpileczkach (stukanie palcami wskazującymi wzdłuż 

kręgosłupa),  
- Tu przebiegły konie (stukanie piąstkami wzdłuż kręgosłupa),  
- Tędy przeszły słonie (delikatne odciskanie dłoni zwiniętych w piąstkę),  
- Spadł drobniutki deszczyk (lekkie pukanie wszystkimi palcami ),  
- Zaświeciły dwa słoneczka (głaskanie pleców otwartymi dłońmi),  
- A tu idzie szczypaweczka (leciutkie szczypanie od krzyża do głowy),  
- Czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie uszczypnięcie w kark).  

4. Malowanie wybranej postaci z " Bajki o Tadku Niejadku".  
Praca w grupach razem z rodzicami.  

5. Wystawa wszystkich prac.  
6. Podziękowanie wszystkim za przybycie i aktywny udział w zajęciu. 

Puszczenie na pożegnanie " Iskierki  
 


