Scenariusz zabaw inspirowanych książką
Królewna Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel
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Odbiorcy: dzieci w wieku 4+, rodzice, opiekunowie

Cele:
- zapoznanie z książką Królewna Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel;
- prezentacja utworu literackiego w formie teatralnej Kamishibai;
- przekazanie wartości płynących ze wspólnego spędzania czasu;
- rozwijanie kreatywności w zakresie spędzania wolnego czasu na podwórku;
- kształtowanie umiejętności dzielenia się, zaufania i współpracy w grupie
rówieśniczej;
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sukcesami i porażkami;
- wspieranie aktywności ruchowej;
- rozwijanie wyobraźni dziecka;
- 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: Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Królewna, il. Marianna Oklejak, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004;
- teatrzyk Kamishibai (domowy teatrzyk Kamishibai - Załącznik nr 1);
- guma do skakania;
- kreda chodnikowa;
- kamień;
- szkiełko;
- kwiatki;
- łopatka.
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Zabawy z królewną Amelką

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
„Kultura w sieci”

Głośne czytanie książki Królewna Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
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Zabawa: Skoki przez gumę
Jeśli w zabawie udział bierze tylko jedno dziecko, umieszczamy gumę między
dwoma słupkami, krzesłami. Przy większej liczbie uczestników dwóch graczy
utrzymuje rozciągniętą gumę swoimi nogami. Pozostali skaczą przez gumę
według wcześniej ustalonych sekwencji ze stopniowaniem trudności poprzez
wysokość, np. na poziomie kostek, kolan, ud, pasa itd.
Zabawa: Gra w klasy
Rysujemy kredą na chodniku klasy i ustalamy zasady typu: skaczemy tylko na
jednej nodze, nie możemy stanąć na linii, rzucamy kamień na odpowiednie pole i
w drodze powrotnej go podnosimy itp.
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Zabawa: Berek
Z grupy osób biorących udział w zabawie wybieramy tę, która będzie tzw. berkiem. Możemy to zrobić za pomocą znanej wyliczanki lub prostego losowania. Berek
goni uciekające osoby, po dotknięciu którejś z nich role się odwracają i „złapana”
osoba jest berkiem. Zabawa trwa dalej.
Zabawa: Sekret
Do tej zabawy potrzebny jest kawałek przezroczystego szkiełka (np. denko od
butelki), kilka kwiatków, listków, drobne przedmioty. Kopiemy dołek, układamy w
nim kwiatki, trawki, płatki tworząc własną kompozycję, zakrywamy szkiełkiem i
zasypujemy ziemią. Zrobiony sekret utrzymujemy w tajemnicy, pokazując
wyłącznie najbliższym osobom.
Wszystkie zabawy opisane w tym scenariuszu najlepiej wykonywać na świeżym
powietrzu (w parku, lesie, na placu zabaw).
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Scenariusz opracowała:
Ewa Romejko - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
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