Scenariusz zabaw inspirowany książką Ugotuj mi bajkę Majdy Koren
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Odbiorcy: dzieci w wieku 4+, rodzice, opiekunowie

Cele:
- zapoznanie dzieci z fragmentem książki Ugotuj mi bajkę Majdy Koren;
- rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami;
- utrwalenie znajomości popularnych bajek dla dzieci;
- kształtowanie umiejętności koncentracji i skojarzeń;
- pobudzanie wyobraźni;
- doskonalenie małej motoryki;
- rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami, opiekunami,
rodzeństwem;
- przekazanie rodzicom (opiekunom) gotowych narządzi i materiałów do pracy z
książką.
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Pomoce:
- książka - Majda Koren, Ugotuj mi bajkę, il. Agata Dudek, tłum. Mariusz Biedrzycki,
Wyd. EZOP, Warszawa 2017;
- rekwizyty potrzebne do zabaw:
Gotujemy bajkę: garnek, łyżka, sok z malin, ząbek czosnku, okulary, jabłko,
lusterko, czerwona czapka, kwiat, łupina orzecha, piórko;
Kuchenne zgadywanki: garnek, przedmioty kuchenne, np. łyżeczka, miseczka,
rękawica, pokrywka od garnka, itp.,
Kopciuszek: groch, fasola, miska, 2 kubeczki,
Magiczna kostka: szablon kostki, kredki, klej, nożyczki.
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Głośne czytanie fragmentu książki Ugotuj mi bajkę Majdy Koren, s. 2 – 9.
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Zabawa: Gotujemy bajkę
Wrzucamy do garnka ząbek czosnku (ząb wilka), okulary i wlewamy kilka kropel
soku z malin. Wszystkie rekwizyty mieszamy łyżką. Dziecko musi zgadnąć, jaki tytuł
nosi bajka, w której występują te trzy rzeczy. (Czerwony Kapturek)
Ten sam schemat powtarzamy z kolejnymi przedmiotami, przyporządkowanymi
do dwóch kolejnych bajek: jabłko, lusterko, czerwona czapka krasnoludka (Królewna Śnieżka) oraz tulipan, łupina orzecha, pióro ptaka (Calineczka)
Może przygotować rekwizyty związane z innymi bajkami.
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Zabawa: Kuchenne zgadywanki
Do garnka wrzucamy kuchenne przedmioty, np. łyżeczkę, miseczkę, rękawicę.
Dziecko z zamkniętymi oczami wybiera jeden przedmiot i dotykając go, musi
odgadnąć co to jest.

Zabawa: Kopciuszek
W misce mieszamy ziarenka grochu i fasoli. Dziecko musi pomóc Kopciuszkowi i
rozdzielić ziarenka do dwóch kubeczków.

Zabawa: Bajkowe opowieści
Wersja 1
Magiczna kostka: Wycinamy szablon kostki do gry (Załącznik nr 1) i kredkami
rysujemy na poszczególnych polach dowolne obrazki np. koronę, psa, zamek itp.
Sklejamy kostkę. Jeden z uczestników zabawy rzuca kostką i zaczyna opowieść,
np. Dawno, dawno temu za górami, za lasami... Istotne jest, aby rysunek z kostki
pojawił się w jego opowieści. Teraz kolejna osoba rzuca kostką i kontynuuje
opowiadanie. Uczestnicy zabawy sami decydują, jak długo tworzą swoją historię.
Można przygotować dwie kostki, wtedy opowieść będzie ciekawsza i dłuższa.

o
a
d
ł

Wersja 2
Zaczarowane przedmioty: Pod kocem chowamy maskotki, zabawki i przedmioty
codziennego użytku. Jeden z uczestników zabawy losuje dowolną rzecz zaczynając opowieść. Wylosowany przedmiot musi wystąpić w jego opowieści. Kolejna
osoba wyjmuje dowolny przedmiot i opowiadanie toczy się dalej.

Scenariusz opracowała:
Ewa Romejko - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
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