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Niesamowite skarpetki
Scenariusz zabaw z fragmentami książki Niesamowite przygody 
dziecięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) Justyny 
Bednarek

Odbiorcy: dzieci w wieku 6+, rodzice, opiekunowie

Cele:
- zapoznanie z opowiadaniami Justyny Bednarek z książki Niesamowite przygody 
dziecięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych);
- rozwijanie wyobraźni młodego czytelnika, doskonalenie umiejętności 
językowych i nauka abstrakcyjnego myślenia;
- wzmacnianie wiary we własne możliwości i wspieranie dążenia do spełniania 
marzeń;
- kształtowanie poczucia humoru w stosunku do świata i samego siebie;
- rozwijanie pamięci, spostrzegawczości i logicznego myślenia dziecka; 
- zainspirowanie do stworzenia zabawek-pacynek z wykorzystaniem przedmiotów 
codziennego  użytku;
- wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami, opiekunami, rodzeństwem 
w czasie wspólnych zabaw;
- przekazanie rodzicom (opiekunom) gotowych narządzi i materiałów do pracy
z książką.

Pomoce:
- książka: Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziecięciu skarpetek (czterech 
prawych i sześciu lewych), il. Daniel de Latour, Wyd. Poradnia K, Warszawa 2015;
- różnokolorowe skarpetki;
- kosz, miska lub pudełko;
- kredki, �amastry;
- kolorowanka - do przygotowania gry Skarpetkowe memo (Karta pracy A i B);
- kolorowe i białe karki;
- skarpetkowa myszka - skarpetka, guziki, skrawki dowolnego materiału, nici.

Do�nansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”www.mbp.olsztyn.pl/abecadlotv
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Głośne czytanie fragmentów książki Niesamowite przygody dziecięciu skarpetek 
(czterech prawych i sześciu lewych) Justyny Bednarek:
- fragment 1: str. 6 – 11;
- fragment 2: str. 23 – 37 (rozdział Opowieść o skarpetce drugiej, która uratowała 
mysie sieroty przed groźnym ptakiem i została mysią, mamą, a potem babcią). 

Zabawa: Skarpetkowy wyścig
Każdy z uczestników zabawy otrzymuje taką samą ilość skarpetek. Układamy 
skarpetki kolejno jedna za drugą. Czyja skarpetka przekroczy umowną metę (np. 
koniec dywanu, wejście do łazienki), ta osoba wygrywa wyścig.

Zabawa: Skarpetki do pary
Mieszamy skarpetki w różnych kolorach i wzorach. Na sygnał prowadzącego każdy 
stara się połączyć w pary jak największą ilość skarpetek. Aby utrudnić konkurencję, 
możemy zaproponować zwijanie skarpetek w „kulki”.

Zabawa: Rzut do celu
Na środku pokoju stawiamy kosz, miskę lub pudełko. Zwiniętymi w „kulki” skarpet-
kami staramy się tra�ć do celu. Liczymy zdobyte punkty.

Gra: Skarpetkowe memo
Jak przygotować grę?
- drukujemy kolorowankę (Karta pracy A i B);
- naklejamy wydrukowane szablony na kolorową kartkę z bloku technicznego;
- wycinamy skarpetki;
- kolorujemy każdą parę skarpetek tak samo.
Tak przygotowane karty rozkładamy na stole (kolorową stroną do góry)
i zaczynamy grę. Gra polega na odnalezieniu dwóch takich samych skarpetek.

Zabawa plastyczna: Myszka
Ze skarpetek, które gdzieś zgubiły swoją parę, można wyczarować przeróżne 
postaci. My proponujemy wykonanie myszki z opowiadania Justyny Bednarek.

Do�nansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
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Scenariusz opracowała:
Ewa Romejko - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
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