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Dwie wieże
scenariusz zabaw na podstawie baśni  Dwie wieże Małgorzaty Strzałkowskiej

Odbiorcy: dzieci w wieku 4+, rodzice, opiekunowie

Cele:
- zapoznanie dzieci z baśnią Dwie wieże Małgorzaty Strzałkowskiej;
- utrwalanie pojęć duży - mały;
- wyrabianie umiejętności klasy�kowania przedmiotów według ich wielkości;
- usprawnianie pamięci i spostrzegawczości;
- udoskonalanie zwinności;
- rozwijanie i wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami, opiekunami, 
rodzeństwem;
- przekazanie rodzicom (opiekunom) gotowych narzędzi i materiałów do pracy z 
książką.

Pomoce:
- tekst baśni: Małgorzaty Strzałkowska, Dwie wieże [w:] Małgorzaty Strzałkowskiej, 
Plaster czarownicy i inne baśnie, il. Maria Ekier, Jacek Santorski & Co Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 2006, str. 10 – 14;
- klocki, książki lub inne przedmioty domowego użytku;
- przedmioty różnej wielkości;
- chustka lub opaska do zakrywania oczu;
- kartki papieru;
- przybory do rysowania (kredki, �amastry);
- karton;
- kolorowe papiery, wycinanki, wstążki;
- farby;
- nożyczki;
- klej.

Do�nansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”www.mbp.olsztyn.pl/abecadlotv
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Głośne czytanie baśni Dwie wieże Małgorzaty Strzałkowskiej.

Rymowanka: Małe jeże
Cztery bardzo małe jeże, budowały dużą wieżę.
Nagle wieża się zachwiała, a budowla rozleciała
I znów cztery małe jeże… itd.
Powtarzając rymowankę, układamy naprzemiennie dłonie zwinięte w pięść, jedna 
na drugą.

Zabawa: Najwyższa wieża
Na sygnał każdy z członków rodziny buduje swoją wieżę z klocków lub innych 
przedmiotów. Na początku możemy ustalić, np.: wieża musi być w jednym kolorze; 
wieża musi być kolorowa, ale obok siebie nie mogą wystąpić klocki w tym samym 
kolorze; wygrywa osoba, która zbuduje najwyższą wieżę itp.

Zabawa: Co zniknęło?
Przygotowujemy przedmioty różnej wielkości, np. mała łyżka, duża łyżka, mała 
książka, duża książka. Układamy je w jednym miejscu obok siebie. Dajemy dziecku 
czas by zapamiętało przedmioty. Zakrywamy mu oczy i zabieramy jedną rzecz. 
Zadanie polega na odgadnięciu czego brakuje. 
Wersja dla starszych dzieci: można zabrać kilka przedmiotów jednocześnie.
 
Zabawa: Mała dłoń, duża dłoń
Na kartce papieru cała rodzina odrysowuje swoje dłonie. Zabawa polega na 
porównywaniu czyja dłoń jest największa, a czyja najmniejsza. Można też 
pokolorować dłonie lub na palcach namalować członków rodziny.

Zabawa plastyczna: Wieża z kartonu
Z przygotowanego wcześniej  kartonu i materiałów dostępnych w domu cała 
rodzina tworzy wieżę. Wycinamy okna, drzwi można wymalować całość farbami 
lub wykleić kolorowym papierem, gazetami. Wieża będzie bardziej atrakcyjna, jeśli 
wykorzystamy do jej wykonania jak największy karton. 

Do�nansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
„Kultura w sieci”www.mbp.olsztyn.pl/abecadlotv

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