
Przedszkole Integracyjne                                                                           15.03.2017 r.
w Namysłowie

Opracowanie scenariusza: 
Dorota Błaszkiewicz, Lidia Szołdra                                             

Zajęcie otwarte w gr. II "Zajączki" - dzieci 4 letnie
Prowadzący: Lidia Szołdra

Metodyk: Dorota Błaszkiewicz

TEMAT: Rozsypane literki - książeczka misia Franka.

Cel ogólny: Przygotowanie dzieci do umiejętności czytania.

Cele szczegółowe:
dziecko:

• rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem oraz imieniem dzieci z grupy,
• układa swoje imię z rozsypanki literowej,
• potrafi wyszczególnić głoskę i literę w swoim imieniu,
• wie, jak zbudowana jest książka,
• rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się,
• buduje poczucie własnej wartości i przynależności do grupy,
• rozwija kreatywność i pomysłowość,
• rozumie znaczenie liter w procesie czytania.

Metody: 
rozmowa, zabawa przy piosence, zabawa dydaktyczna, działań praktycznych, objaśnień, zadań 
stawianych dziecku, kierowanie własną aktywnością, odimienna metoda nauki czytania I. 
Majchrzak.

Formy: 
zbiorowa, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne: 
miś Franek, krzesełko dla misia, wizytówka z imieniem misa"Franek", książeczka (okładka z 
napisem i puste kartki), wyrazy: "Witam", "Was", oraz litery wyrazu "Zajączki" oraz kilka innych 
liter, wizytówki dla każdego dziecka, 2 duże obręcze, koperta z imieniem dziecka wraz z literami 
jego imienia, krzesełka dla każdego dziecka, kredki, klej, litery do zabawy "A, O, M, T", piosenki 
na płycie CD: "Bravado" B.Strauss, "Szare misie" oraz muzyka do zabawy ruchowej "Gummy 
Bear", buźki: wesoła i smutna. 

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa w parach przy piosence: "Idziemy na spacerek" (Bravado - wg Batii Strauss) - dzieci 
wróciły ze spacerku i spotkały misia, który ma dla nich niespodziankę, bo wie, że dzieci z tej grupy 
bardzo lubią słuchać bajeczek.
Rozmowa na temat misia - miś ma zamieszczoną wizytówkę - wspólne odczytywanie imienia 
misia: Franek

2. "Miś Franek opowiada" - pokazanie dzieciom książeczki Misia Franka. Nauczyciel czyta na 
pierwszej stronie książeczki:  "Witam" "Was" i podczas oglądania wypadają litery wyrazu: 
"Zajączki" (kilka innych liter) i wizytówki z imionami dzieci z grupy. 



3. Dzieci szukają wizytówek ze swoim imieniem, układają w  obręczy z uśmiechniętą buzią - 
dzieci obecne, a w obręczy ze smutną buzią  - dzieci nieobecne.
Układają z literek wyraz "Zajączki" - przyklejenie do książeczki, odczytanie tytułu książeczki Misia 
Franka: "Witam Was Zajączki".

4. Miś Franek, chciałby dowiedzieć się, czy dzieci z grupy "Zajączki"potrafią ułożyć swoje imię z 
literek. Dzieci otrzymują kopertę z naklejonym swoim imieniem i literami składającymi się na imię 
dziecka. Dzieci układają swoje imię z otrzymanych literek. /Dzieci chowają literki do koperty./

5. "Mój portret" - Dzieci zabierają z koła z buzią uśmiechniętą - dzieci obecne - swoją wizytówkę 
i siadają na dywanie i rysują siebie na kartkach i naklejają swoje imię na dole kartki. Składanie 
książeczki z prac dzieci. Oglądamy powstałą z prac dzieci książeczkę.

6. Zabawa przy wesołej piosence - nauczyciel pokazuje literkę np. "M m", "T, t", "O o", "A a"  i 
dzieci odszukują ich w swoim imieniu, które je posiadają - tańczą, a które nie posiadają - zostają 
orkiestrą - grają w rytm muzyki na grzechotkach. 

7. "Zabawa "Czarodziejskie krzesełka" (2 komplet wizytówek z imionami dzieci - 
zalaminowanych) - krzesełka dzieci ustawione w kole, dzieci tańczą w rytm muzyki i na przerwę 
w muzyce szukają swojej wizytówki na krzesłach i siadają na swoim miejscu (dzieci odkładają 
krzesełka ze swoim imieniem do stolików, a wizytówki odkładają do obręczy).

8. "Jak powstaje książeczka" - rozmowa nt. książki: 
• Jak zbudowana jest książka?
• Czego możemy dowiedzieć się z książek?

9. Ewaluacja: 
• Dzieci siedzą w kole. Kolejno podają sobie misia Franka i kończą zdanie: Najbardziej 

podobało mi się ...
• Buźki – na tablicy dwie buźki zadowolona i smutna, a następnie prosimy uczestników o to, 

aby zaznaczyli swoją wizytówką przy buzi odpowiadającej stopniowi swojego zadowolenia 
z zajęć.

10. Pożegnanie misia Franka - uściski misia przez każde dziecko.


