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Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci 6- letnich

Cele ogólne:                                                                           

wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem;

wdrażanie dzieci do postrzegania książki, jako źródła przeżyć i emocji;

wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą;

utrwalenie znajomości poznanych liter, doskonalenie umiejętności czytania;

Cele szczegółowe:

Dziecko:

zna treść bajki „ Czerwony Kapturek” i jej bohaterów;

rozwija spostrzegawczość i umiejętność układania historyjki obrazkowej oraz 
interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach;

kształtuje umiejętność logicznego myślenia oraz wypowiadania się na określony 
temat ;

potrafi wcielić się w rolę postaci bajkowej;

doskonali umiejętność odkodowywania symboli i znaków;

składa obrazek z części;

Metody:słowne – opowiadanie, rozmowa; czynne – aktywność własna, zadań stawianych 
dziecku do wykonania, kodowanie ; oglądowe – pokaz;

Formy pracy:indywidualna, zespołowa;

Środki dydaktyczne:nagranie piosenki „Witajcie w naszej bajce” oraz „Powitanie” , 
teatrzyk kamishibai do bajki „Czerwony Kapturek”, obrazki do historyjki obrazkowej 
„Czerwony Kapturek”; cyfry i litery do kodowania, , wyrazy, zdania do historyjki .

Przebieg zajęć:

1. Powitanie każdego dziecka przy piosence „Powitanie”
„Witaj Kasiu, …... i po kolei wypowiadamy imiona dzieci,
jak się masz, jak się masz,
wszyscy Cię witamy,
bądź wśród nas”

2



2. Zabawa przy piosence „Witajcie w naszej bajce”

https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E

Dzieci wybierają po jednym rekwizycie z dowolnej bajki np. korona, długie buty, koszyczek
itd., zabawa przy piosence.

3. Nauczycielka zapowiada dzieciom, że przygotowała dla nich niespodziankę, za chwilę 
obejrzą teatrzyk kamishibai, żeby dowiedzieć jak brzmi jego tytuł muszą go odkodować. 
Zabawa w odkodowywanie tytułu bajki „Czerwony Kapturek”
Dzieci siedzą w kole na dywanie , układają w kolejności ciąg cyfr, pod każdą cyfrą znajduje
się jedna litera . Dzieci losują kartonik z cyfrą od 1 do 16, rozkodowują tytuł i odczytują . 
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C Z  E  R W O N Y     K A  P   T  U   R  E  K

4. Teatrzyk kamishibai „Czerwony Kapturek”

Rozmowa na temat bajki
1) Co niosła dziewczynka w koszyczku dla swojej babci?

2) Gdzie mieszkała babcia dziewczynki?
3) Kogo po drodze spotkał Czerwony Kapturek?
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4) Przed kim/czym przestrzegała Czerwonego Kapturka mama?
5) Kto przebrał się za babcię dziewczynki?
6) Po czym dziewczynka poznała, że to nie jej babcia leży w łóżku?

7) Po co dziewczynka zboczyła z dróżki idąc do swojej babci?
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8) Dlaczego dziewczynkę nazywali "Czerwonym Kapturkiem"?
9) Co zrobiło zwierzę z babcią i Czerwonym Kapturkiem?
10) Kto uratował Czerwonego Kapturka i jego babcię?

5. Praca w zespołach.

Dzieci podzielone na 6 zespołów , z obrazków przedstawiających postacie, rośliny , 
zwierzęta z bajki „Czerwony Kapturek”  układają scenki do historyjki, przyklejają je na 
kartkę. Następnie wspólnie z nauczycielką na tablicy układają historyjkę obrazkową w 
kolejności następujących po sobie wydarzeń.

Obrazki można pobrać ze stron internetowych np.
https://pl.depositphotos.com/vector-images/czerwony-kapturek.html

https://www.metalheart.pl/kolorowanki-bajki-czerwony-kapturek.html

6. „Czerwony Kapturek” - opowieść ruchowa przy muzyce. Uczestnicy dzielą się na cztery 
grupy. Każdej grupie zostaje przydzielona postać z bajki: Czerwonego Kapturka, Babci, 
Wilka, Myśliwego. Ustalenie gestów. Prowadzący czyta bajkę, a kiedy w tekście pojawi się 
któraś z postaci, wówczas odpowiednia grupa przedstawia go umówionym gestem.

  Czerwony  Kapturek  miał  Babcię,  która  mieszkała  w  lesie  .  Pewnego  dnia  Babcia
zachorowała  i  mama  Czerwonego  Kapturka  wysłała  dziewczynkę  do  Babci  z  koszem
smakołyków  i  lekarstw.  Czerwony  Kapturek  idąc  do  Babci,  wcale  nie  obawiał  się
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straszliwego Wilka, bo wiedział, że pan Myśliwy strzeże lasu i w razie potrzeby uratuje
Czerwonego Kapturka przed Wilkiem. Gdy Czerwony Kapturek spotkał po drodze Wilka,
ten nie okazał się wcale groźny, zapytał bowiem Czerwonego Kapturka tylko o drogę do
Babci. Życzliwy Czerwony Kapturek dokładnie wytłumaczył Wilkowi, gdzie mieszka jego
ukochana Babcia, ciesząc się, że nie musiał wzywać Myśliwego. Gdy Czerwony Kapturek
sam dotarł do chatki Babci, okazało się, ze wpadł w pułapkę Wilka. Wilk bowiem połknął
Babcię, razem z Kapturkiem  . Tymczasem dzielny Myśliwy , będąc w pobliżu życzliwej
mu  Babci,  postanowił  ją  odwiedzić.  Po  wejściu  do  chatki  Babci,  Myśliwy  szybko
zorientował się w niecnych czynach Wilka.  Widząc,  jak Wilka duma rozpiera,  Myśliwy
wyjął broń i do Wilka strzela. Wilk pada. Babcia z Kapturkiem uratowane czule dziękują
Myśliwemu. A morał bajki jest taki: Nie ufaj w lesie nieznajomemu. 

7.  Dzieci  odczytują wyrazy i  zdania do bajki  „Czerwony Kapturek” umieszczają je pod
obrazkami historyjki.

Uwaga
W tekście zastosowano ilustracje
1. Obraz Jo-B z Pixabay
2.Obraz Kevin Phillips z Pixabay  
3. Obraz Prawny z Pixabay  
4. Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay  
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https://pixabay.com/pl/users/27707-27707/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1130258
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160297
https://pixabay.com/pl/users/openclipart-vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160297
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1735406
https://pixabay.com/pl/users/prawny-162579/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1735406
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1130258
https://pixabay.com/pl/users/jo-b-246441/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1462741

