Małgorzata Gracz
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU ZAJĘĆ: przygotowanie dzieci do międzyszkolnego konkursu
literackiego pt.„W krainie bajek”
PROWADZĄCA: Małgorzata Gracz
TERMIN REALIZACJI: świetlica szkolna
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godziny
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: baśnie Jakuba i Wilhelma Grim
pt. „Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, „Śnieżka”, baśnie Hansa Christiana Andersena pt.
„Królowa Śniegu”, „Calineczka”, baśń Aleksandra Puszkina pt. „O rybaku i złotej rybce”, kartki, ołówki, nagrody
za udział w quizie
FORMY PRACY: praca indywidualna kierowana przez wychowawcę
METODY PRACY: słowna, zadaniowa, aktywność własna uczniów
CELE:
Wiadomości
¨ ma ukształtowane pojęcie baśni
¨ zna autorów poznanych baśni
¨ bogaci zasób słownictwa
¨ zna treść wybranych baśni
¨ potrafi wymienić bohaterów poznanych baśni
Umiejętności
¨ umie dokonać oceny zachowań bohaterów baśni
¨ potrafi przyporządkować sceny do właściwej baśni
¨ potrafi zachować kolejność wydarzeń
¨ dostrzega niezrozumiałe wyrazy w baśni
Postawy
¨ potrafi uważnie słuchać czytanej baśni
¨ docenia walory artystyczne baśni
¨ umiejętnie wyciąga wnioski
¨ umie odróżnić dobro od zła
¨ rozbudza zainteresowania litrackie
¨ rozwija spostrzegawczość
¨ przestrzega zasad zdrowej rywalizacji
¨ zachowuje bezpieczeństwo w czasie zabaw ruchowych
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wstęp:Zapoznanie dzieci z tematem zajęć.
I. Zabawa „POLECENIA RUCHOWE”
Zabawa polega na prawidłowym i szybkim reagowaniu na dwa, trzy lub cztery następujące po sobie polecenia
np.,,podskocz”, ,,podbiegnij do drzwi”, zapukaj trzy razy”, ,,wróć na środek sali”. Po ich wykonaniu
wychowawca wydaję drugą serię poleceń : ,, ukłoń się”, „zawołaj hop-hop”, „obiegnij salę dokoła”.
II.Przypomnienie poznanych na zajęciach baśni
Dzieci siadają wygodnie,wychowawca przypomina tytuły poznanych baśni. Uczniowie koncentrują uwagę ,
przypominają sobie treść czytanych wcześniej baśni, miejsca akcji, oraz bohaterów baśni.
III. Quiz wiedzy o zaprezentowanych baśniach
Dzieci otrzymują karteczki , na których zaznaczą prawidłowe odpowiedzi . Wychowawca zadaje dzieciom
pytania . Dzieci zaznaczają numer pytania i prawidłową odpowiedź : A, B lub C.
PYTANIA:
1. Co utkwiło w sercu Kaja?
A. okruch diabelskiego lustra,
B. strzała amora,
C. smutek.
2. O co poprosił pierwszy raz rybak złotą rybkę?
A. o pałac,
B. o nowe koryto,
C. o złoto.

3. Co przywiózł ojciec Kopciuszkowi z jarmarku?
A. piękne suknie,
B. perły i drogie kamienie,
C. gałązkę.
4. Czym zaznaczył Jaś drogę z domu do lasu?
A. grochem,
B. kamyki, okruszki,
C. nić, patyczki.
5. Kogo spotkał Czerwony Kapturek w lesie?
A. wróżkę,
B. koleżankę,
C. wilka.
6. Jakie było ostatnie życzenie żony rybaka?
A. być młodą,
B. być piękną,
C. być cesarzową.
7.

Kto wyruszył na poszukiwanie Kaja?
A.
Gerda,
B. babcia,
C. Kolega.

8. Kto uratował babcię i Czerwonego Kapturka?
A.
policjant,
B. dziadek,
C. myśliwy.
9.

Kto pomógł Gerdzie uciec od zbójców?
A. mała cyganka,
B. wróżka,
C. krasnoludki.

10. Jakie zadanie dała macocha Kopciuszkowi do wykonania by nie zdążył jechać z siostrami na bal?
A.
wysprzątać cały dom,
B. przynieść koszyk polnych kamyczków,
C. wybrać soczewicę z popiołu.
11. Co przyniósł Jaś z Małgosią z domku czarownicy?
A. perły i drogie kamienie,
B. chleb i ciastka,
C. piękne stroje.
12. Jak zginął wilk?
A.
umarł ze wstydu,
B. został zastrzelony przez myśliwego,
C. utopił się w korycie.
13. W jaki sposób Królowa Śniegu porwała Kaja?
A.
zahipnotyzowała go,
B. wrzuciła do worka,
C. uprowadziła go przy pomocy sań.
14. Czym zatruła macocha Śnieżkę?
A.
gorset, grzebień, jabłko.
B. jabłko, wino, miód.
C. woda, chusta, grzebień.
15. Jaki zaczarowany przedmiot posiadała macocha śnieżki?
A.
szkatułkę,
B. lustro,
C. poduszkę.
16. Skąd się wzięła Calineczka?
A.
została znaleziona w lesie,
B. w kapuście,
C. w kwiatku.
17. Czyją żoną została Calineczka?

A.
B.
C.

duszka kwiatów,
chrabąszcza,
muchy.

18. Kogo uratowała Calineczka od śmierci?
A.
króliczka,
B. jaskółkę,
C. biedronkę.
19. Z czego była zbudowana chatka Czarownicy?
A.
z chleba, ciasta i cukru.
B. z marcepana, cukierków i galaretki.
C. z cegły, drewna i szkła.
20. Kto miał zostać pierwszym mężem Calineczki?
A.
konik polny,
B. kret,
C. syn ropuchy.
21. Kto pomógł Calineczce gdy nadeszła zima?
A.
polna mysz,
B. skrzaty,
C. lis.
IV. Rozstrzygnięcie quizu, rozdanie nagród
V.Gry i zabawy na boisku szkolnym
Wyścigi desko rolek, skoki przez sznur .
ZAKOŃCZENIE:
Po powrocie z boiska siadamy w kręgu , rozmawiamy na temat zajęć. Dzieci mogą się wypowiedzieć : „Co im
się podobało, a co nie?”, „Kto zasłużył na czerwoną kropkę?”, „Czy quiz sprawiał im trudności czy też nie?”

