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Scenariusze zajęć

SCENARIUSZ
Temat: Wypowiedzi dzieci na temat spektaklu „Białe baloniki”. Układanie
twórczego opowiadania – dalszego ciągu przedstawienia. Pisownia nazwisk i
tytułów. Pacynka ze skarpetki.
Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej,
- wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
(program teatralny, afisz, Internet),
- poszerzenie wiedzy o teatrze,
- utrwalenie zasad pisowni tytułów i nazwisk,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
Uczeń:
- odczytuje hasło z przeskakiwanki,
- stosuje zasady obowiązujące w pisowni tytułów i nazwisk,
- wspólnie z kolegami rozwiązuje rebus,
- korzysta w pracy z informacji zawartych w programie i afiszu teatralnym
oraz w internecie,
- uzupełnia tekst brakującymi wyrazami,
- wspólnie z kolegami redaguje notatkę,
- uczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce,
- wypowiada się na temat obejrzanego wcześniej spektaklu i postępowania bohaterów,
- sam lub z kolegami układa opowiadanie,
- wykonuje pacynkę ze skarpetki,
- inscenizuje fragment przedstawienia, wykorzystując zrobioną pacynkę,
- współpracuje z kolegami.
Metody: pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: kartki z przeskakiwaną, rebusy, kartki A-4, programy i afisze
teatralne, kartki, Internet, płyta z nagraniem, karteczki z imionami bohaterów, karteczki
w różnych kolorach, kartony, mazaki, kartki z fragmentem scenariusza, skarpetki, włóczki,
guziki, tkaniny, druciki i inne materiały plastyczne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Przeskakując na przemian co trzecią i co czwartą literę odczytaj hasło:
BA S I K I E A W A Ł S M A E L O B WL A A M O L S E N O R A N R O K
I N A K D A X I
Hasło: „Białe baloniki”
2.Uczniowie zapisują temat zajęć – tytuł spektaklu, przypominając wcześniej zasady
obowiązujące przy pisowni tytułów.
3. W 6 grupach uczniowie rozwiązują rebusy (załączniki 1-6)
Hasła rebusów:
zał.1 – SCENARZYSTA
zał.2 – MAGDALENA FERTACZ
zał.3 i 4 – REŻYSER, KOMPOZYTOR
zał.5 – ROBERT ŁUCZAK
zał.6 – AGATA BIZIUK
Rozwiązania rebusów uczniowie zapisują na kartkach A-4 i przypinają do tablicy.
4. Wspólnie wyjaśniamy pojęcia: dramaturg, reżyser, kompozytor.
Dzieci samodzielnie uzupełniają zdania:
Dramaturg to człowiek, który…
Reżyser jest odpowiedzialny za…
Kompozytor tworzy…
5. Korzystając z programów i afiszy teatralnych uczniowie dopasowują nazwiska twórców
spektaklu do ich funkcji.
DRAMATURG - MAGDALENA FERTACZ
REŻYSER - AGATA BIZIUK
KOMPOZYTOR - ROBER ŁUCZAK
Przypominamy zasady pisowni imion i nazwisk.
Uczniowie wyszukują w Internecie informacji na temat w/w osób. Notują na kartkach
najważniejsze informacje. Następnie w grupach redagują krótkie notki, zapisują je na
dużych kartkach. Następuje głośne odczytanie i korekta prac.
6. Zabawa przy muzyce – Dzieci poruszają się po sali, gdy słychać muzykę. Kiedy milknie,
nauczycielka podaje imię jednego z bohaterów spektaklu:
PIOTRUŚ, HANIA , HELENKA, KRZYŚ, WERCIA, DZIEWCZYNKA , BALONIKARZ,
MAMMA, SKARPETKA, MAMA, PIES, KOT, ZEZOWATE RYBKI, DRAPACZ CHMUR.
Dzieci „zamieniają się” w tę postać.
7. Na tablicy przypinamy karteczki z imionami bohaterów. Uczniowie dzielą ich na grupy:
postaci ze świata realnego, postaci ze świata fantazji. Uzasadniają swój wybór.

8. Uczniowie wypowiadają się swobodnie na temat spektaklu: Co im się podobało? Co nie?
Co zwróciło ich szczególną uwagę?
9. Nauczycielka zadaje pytania dotyczące treści przedstawienia:
- Dlaczego mama Piotrusia była smutna ?
- Co się stało z tatą?
- Co to znaczy, że tata próbował „odnaleźć siebie”?
- W jaki sposób Piotruś postanowił pomóc mamie?
- Dlaczego u Mammy wszyscy byli zadowoleni?
- Co obiecywała kapsuła narodzin?
- Dlaczego Piotruś wahał się przed wejściem do kapsuły?
- Co spowodowało, że tam nie wszedł?
- Kogo i dlaczego uratował Piotruś?
- Dlaczego dzieci uciekły od Mammy, choć chciała je przytulać?
- Dlaczego dzieci postanowiły wrócić do rodziców?
- Co zrozumiał tata podczas swojej wędrówki? Dlaczego postanowił wrócić?
10. Nauczycielka dzieli dzieci na 4 grupy i każdej rozdaje karton z napisanym zdaniem:
- Piotruś czyta pierwszy list taty.
- Piotruś szuka taty.
- Piotruś znalazł się w nieprawdziwym świecie Mammy.
- Piotruś czyta ostatni list taty.
Grupy otrzymują też karteczki w różnych kolorach („wesołych” i „smutnych”). Naklejają na
swój karton takie karteczki, które wyrażają uczucia Piotrusia w danej sytuacji. Po
wykonaniu zadania przedstawiciele grup uzasadniają dobór kolorów. Na koniec wspólnie
oceniamy, która sytuacja była najradośniejsza dla Piotrusia.
11. Dzieci otrzymują karty pracy z fragmentem scenariusza przedstawiającym ostatnią
scenę przedstawienia. Czytają cicho. W kilku zdaniach opowiadają, co się wydarzyło.
SCENA 10
ŚWIAT PIOTRUSIA
Piotruś, Mamusia i Skarpetka Taty. Na stole świeże kwiaty w wazonie. Mama
odświętnie ubrana. Skarpetka Taty kręci się niespokojnie podekscytowana.
SKARPETKA TATY
Przeczytaj jeszcze raz.
PIOTRUŚ
Czytałem już trzy razy.
SKARPETKA TATY
Ostatni raz. Proszę.
PIOTRUŚ
Moi kochani.
Naprawiłem samolot. Po długich wędrówkach i zwiedzeniu kilku
niesamowitych planet, zrozumiałem, że szukałem tak daleko, a

prawda cały czas czekała na mnie w najbliższym dla mnie miejscu.
W domu. Tylko w nim, z wami mogę znaleźć samego siebie.
Wybaczcie mi ten długi czas poszukiwań. Wracam ile sił w
skrzydłach.
Tata
Dzwonek do drzwi.

12. Dzieci w grupach (lub indywidualnie) układają opowiadanie przedstawiające dalszy ciąg
spektaklu. Próbują odpowiedzieć w nim na pytania: Kto stał za drzwiami? Co było dalej?
Co czuł Piotruś w tej sytuacji?
13. Praca plastyczna – pacynka ze skarpetki.
NASTĘPNEGO DNIA:
1. Prezentujemy najciekawsze opowiadania.
2. Dzieci przedstawiają przy pomocy zrobionych pacynek wybrane sceny z przedstawienia.

Załącznik 1
Załącznik 2

Załączniki 3 i 4

Załącznik 5

Załącznik 6

SCENARIUSZ – klasy II-IV
Temat:Droga listu od nadawcy do adresata - w oparciu o własne doświadczenia
oraz teksty wierszy. Budowa i adresowanie listów. Zwroty grzecznościowe.
Grupowe redagowanie listu do taty Piotrusia.

Cele ogólne:
- kształtowanie umiejętności pisania listów,
- nauka adresowania korespondencji,
- wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów,
- zwroty grzecznościowe w korespondencji,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
(program teatralny, afisz, Internet),
- poszerzenie wiedzy o teatrze.

Uczeń:
- wspólnie z kolegami rozwiązuje krzyżówkę,
- wypowiada się na temat obejrzanego wcześniej spektaklu i postępowania bohaterów,
wyrazami,
- wyjaśnia pojęcia związane z pisownią listów,
- wskazuje drogę listu od nadawcy do adresata,
- zdaje relację z treści przeczytanego i wysłuchanego tekstu,
- wymienia korzyści płynące z „tradycyjnych” i współczesnych sposobów
komunikowania się
- poprawnie adresuje przesyłkę listową,
- wspólnie z kolegami rozwiązuje rebus, redaguje list,
- uczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce,
Metody: pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem.
Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: krzyżówka, kartki, teksty listów, wiersz H. Szajerowej „List”, kartki z
kopertami, rysunki, płyta z nagraniem, tekst ze „Świerszczyka”, wiersz K. Kowaliszyn,
Internet, mandale, rebus, programy teatralne, kartony, mazaki, papier kolorowy.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Uczniowie w grupach rozwiązują krzyżówkę:
1. inaczej – spektakl (widowisko)
2. pisze książki (pisarz)
3. występuje na scenie (aktor)
4. inaczej – scenografia (dekoracje)
5. oświetla scenę (reflektor)
6. stwór z baśni (smok)
7. przychodzą do teatru (widzowie)
8. odwiedza nas w domu (gość)
9. nocny motyl (ćma)
Hasło: Wiadomość
2. Dzieci wypowiadają się na temat sposobów przekazywania przez ludzi wiadomości.
Zapisują na kartkach i przypinają do tablicy. Po chwili pozostawiają tylko ten sposób, przy
pomocy którego tata komunikował się z Piotrusiem (listy).
3. Dzielimy dzieci na 3 lub 6 grup (w zależności od ilości uczniów w klasie). Każda grupa
otrzymuje fragment jednego listu taty. W tekstach brakuje wyrazów. Dzieci uzupełniają
brakujące wyrazy.
List 1
Kochany Piotrusiu. Jak wiesz, mój lot do ........... zakończył się utratą grawitacji. Dotarłem
na małą ………….., zupełnie inną niż nasza Ziemia. Obszedłem całą planetę, szukając siebie i
nie było mnie tam. Obok mojej planety jest druga, też ………….. Muszę się na nią dostać.
Zacząłem budować ……. Zajmie mi to trochę czasu.
Pamiętaj, że bardzo cię kocham i …….. - Twój Tata

Kochany Piotrusiu.
Jak wiesz, mój lot do Australii zakończył się utratą grawitacji. Dotarłem na małą
planetę, zupełnie inną niż nasza Ziemia. Obszedłem całą planetę, szukając siebie i nie było
mnie tam. Obok mojej planety jest druga, też niewielka. Muszę się na nią dostać.
Zacząłem budować most. Zajmie mi to trochę czasu.
Pamiętaj, że bardzo cię kocham i tęsknię. Twój Tata

List 2
Kochany Synu.
Budowa mostu zakończyła się …….. Dotarłem na żółtą planetę. Dla pewności oczywiście,
przeszukałem całą. Z ……… planety widać następną, tym razem ………, z czarnymi
kraterami. Jest zbyt daleko, żebym mógł zbudować most. Muszę wrócić na pierwszą
planetę, gdzie zaparkowałem ………. Nie wiem, czy uda mi się uruchomić ……...
Pozdrawiam. Tata.
Kochany Synu.
Budowa mostu zakończyła się pomyślnie. Dotarłem na żółtą planetę. Dla pewności
oczywiście, przeszukałem całą. Z żółtej planety widać następną, tym razem zieloną z
czarnymi kraterami. Jest zbyt daleko, żebym mógł zbudować most. Muszę wrócić na
pierwszą planetę, gdzie zaparkowałem samolot. Nie wiem, czy uda mi się uruchomić
silnik.
Pozdrawiam. Tata.

List 3
Moi Kochani.
Naprawiłem ………... Po długich wędrówkach i zwiedzeniu kilku niesamowitych ………,
zrozumiałem, że szukałem tak daleko, a prawda cały czas czekała na mnie w najbliższym
dla mnie ……... W domu. Tylko w nim, z wami mogę znaleźć ……………. Wybaczcie mi ten
długi czas ………………. Wracam ile sił w skrzydłach.
Tata

Moi Kochani.
Naprawiłem samolot. Po długich wędrówkach i zwiedzeniu kilku niesamowitych planet,
zrozumiałem, że szukałem tak daleko, a prawda cały czas czekała na mnie w najbliższym
dla mnie miejscu. W domu. Tylko w nim, z wami mogę znaleźć samego siebie. Wybaczcie
mi ten długi czas poszukiwań. Wracam ile sił w skrzydłach. – Tata

4. Przedstawiciele grup czytają głośno uzupełnione listy. Następuje ewentualna korekta
treści (jeśli wystąpiły wyraźne niezgodności , drobnych nie poprawiamy, bo ważna jest
treść, a nie konkretne wyrazy). Do tekstów listów wrócimy w dalszej części zajęć.
5. Dzieci czytają cicho tekst wiersza H.Szajerowej „List” (Załącznik 1), szukając odpowiedzi
na pytanie: Co trzeba zrobić, by list bez problemu dotarł do adresata?
6. Wspólnie wyjaśniamy znaczenie pojęć: nadawca, adresat.

7. Dzieci samodzielnie uzupełniają zdania:
Adresat to ktoś, do kogo…………………………………………………………
Nadawcą jest osoba, która……………………………………………………..
8. Dzieci losują różnokolorowe kartki z kopertami (załącznik 2). Wpisują dowolnie
wybrany adres i nadawcę. Po sprawdzeniu poprawności sklejają koperty i przypinają je do
dużego arkusza na tablicy.
9. Dzieci w grupach próbują na dużych kartonach naszkicować kolejne etapy drogi, jaką
list musi przejść od nadawcy do adresata. Można do tego celu wykorzystać rysunki –
załącznik 3
10. Wspólnie sprawdzamy poprawność wykonanego zadania i omawiamy drogę listu.
Możemy zapisać schematycznie:
nadawca poczta listonosz adresat
11. Zabawa przy piosence lub muzyce – W czasie muzyki dzieci naśladują jazdę listonosza
na rowerze. Gdy muzyka milknie, zatrzymują się i przekazują list najbliżej stojącej osobie.
12. Nauczyciel czyta uczniom krótki tekst „Był sobie list…” ( źródło: „Świerszczyk”) . Po jego
wysłuchaniu uczniowie odpowiadają na pytanie: Jak dawniej przekazywano ważne
wiadomości? (załącznik 4)
13. Rozmowa na temat: Jak najszybciej obecnie możemy przesyłać wiadomości?
(internetowe pisanie e-maili). Wspólnie ustalamy, jakie korzyści daje nam każda z tych
form:
Listy

e-maile

14. Dzieci czytają wiersz K. Kowaliszyn. Na jego podstawie przypominamy budowę listu:
Weź papieru kartkę białą, równym pismem zapisz całą: data, miejscowość – po prawej
stronie. Po lewej napisz – Szanowny Panie! Najdroższa Mamo! Kuzynie Kochany!Miły
Kolego! Droga Pani! Potem już pisać możesz, co chcesz, a co napisać – to już sam wiesz.
Kończąc list dodaj: Do zobaczenia… Załącz uściski i pozdrowienia. Podpisz swe imię i
list swój złóż, złożony do koperty włóż. (…)
15. Grupy, które uzupełniały listy pisane przez tatę do Piotrusia, redagują teraz krótkie listy
do taty. Próbują wczuć się w rolę Piotrusia i wyobrazić sobie, co chłopiec napisałby do taty.
Po wykonaniu zadania, przedstawiciele grup czytają listy.
16. Uczniowie malują „samolotowe” mandale – załącznik 5 (źródło – Internet)
17. Grupy wyszukują w Internecie informacji o Teatrze PINOKIO. Wynotowują
najważniejsze informacje. Później zdają relację kolegom z efektów pracy.
18. Wykorzystując zdobyte informacje, programy teatralne i inne źródła uczniowie
wykonują afisz reklamowy Teatru PINOKIO.
19. Prezentacja wykonanych prac, zakończenie zajęć.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Balonowe zabawy – do wykorzystania podczas zajęć

Drzewo życzeń
Przygotowujemy wycięte z kartonu A-2 drzewo z dużą ilością konarów i gałęzi. Dzieci
wycinają z kolorowego kartonu dowolne owoce (drzewo ma być magiczne, więc dowolność
wyboru). Piszą na nich, czego oczekują od swoich kolegów z klasy (jakich zachowań,
gestów). Przyklejają do drzewa. Zachęcamy dzieci, by postarały się np. w ciągu miesiąca
spełnić oczekiwanie koleżanki lub kolegi. Po upływie tego czasu wracamy do tematu.
Rozmawiamy z dziećmi o spełnionych marzeniach i ich odczuciach z tym związanych.
Drzewo przyjaźni
Takie samo drzewo możemy wykorzystać jako test socjometryczny do zbadania relacji
koleżeńskich w klasie (oczywiście, z dziećmi nie dokonujemy analizy, jest to narzędzie dla
nauczyciela, a dla dzieci tylko zabawa).
Dzieci umieszczają owoce, na których piszą swoje imiona. Zwracamy im tylko uwagę, by
pomyślały, obok kogo chcą być na drzewie.
W ten sposób łatwo zorientujemy się, jak układają się relacje koleżeńskie. Co pewien czas
możemy wracać do drzewa i, jeśli dzieci uznają taką potrzebę, dokonywać zmian. Drzewo
może nam towarzyszyć przez cały rok.
Kolory
Dzieci siedzą w kole. W środku leżą baloniki w kilku kolorach. Dzieci mają na sobie szarfy
w kolorach baloników (mogą mieć koszulki kolorowe lub znaczki). Gdy prowadzący
podnosi do góry jeden z baloników, dzieci z oznaczeniami w danym kolorze wstają, biegną
po zewnętrznej stronie koła i siadają na miejscu kolegi (nie wolno na własnym).
Kto złapie?
a) Dzieci siedzą w kole. W środku leżą nadmuchane balony w różnych kolorach (po kilka z
każdego koloru, w ilości większej, niż ilość dzieci). Gdy prowadzący wywołuje dany kolor,
dzieci starają się schwycić odpowiedni balon. Kto złapał, siada z boku. Zabawa trwa do
momentu, aż wszystkie dzieci będą miały balony.
b) Dalszy ciąg poprzedniej zabawy - Dzieci tworzą koła z balonikami w jednym kolorze.
Stoją w niewielkich odległościach od siebie. Na dany znak przekazują (wszyscy
jednocześnie) swój balonik do kolegi po prawej stronie. Kto nie złapie, odpada z zabawy.
Zgadnij, co mam na myśli (propozycja Piotrusia)- zabawa w parach.
Jedno dziecko wymyśla sobie „coś” (przedmiot, zjawisko, roślinę itp.). Zadaniem kolegi jest
przy pomocy kilku pytań dowiedzieć się, co to jest. Ilość pytań ustalamy w zależności od
wieku dzieci (klasa I – więcej, II-III – mniej). Jeśli zgadnie, otrzymuje punkt. Następuje
zmiana osoby zgadującej. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej punktów.

Most między planetami
Dzielimy dzieci na 2 grupy. Jedna – to mieszkańcy żółtej planety, druga – zielonej. Grupy
stają po przeciwnej stronie sali, każda wybiera jednego przedstawiciela. Zawiązujemy oczy
pozostałym członkom każdej grupy (zielonymi i żółtymi chustkami). Na podłodze
kładziemy po 1 kole dla każdej grupy – to zielona i żółta planeta. Zadaniem każdego z
dwóch budowniczych jest ustawienie mostu z kolegów (jeden za drugim). Ale nie wolno im
nikogo dotknąć, posługują się tylko instrukcjami słownymi (np. idź 5 kroków prosto, 2 w
lewo…). Dziecka raz postawionego „w moście” nie wolno już poprawiać. Wygrywa zespół,
którego most stanie szybciej lub będzie sięgał bliżej planety.
Planety
W różnych miejscach sali ułożone są koła lub szarfy w ilości o 1 mniejszej niż jest dzieci.
Dzieci krążą „w kosmosie”. Na dany znak każde dziecko wskakuje do swojej planety. Kto
zostaje – odpada.
Baloniku nasz malutki
Dzieci stają blisko siebie w kole, trzymają się za ręce. Recytując tekst „powiększają”
balonik, ale tak, by nie puścić rąk. Na słowo „trach” przykucają.
Baloniku nasz malutki, rośnij duży, okrąglutki.
Balon rośnie, że aż strach. Przebrał miarę no i – trach!

Balonikarzowi uciekły balony. Złap je i przymocuj ponownie. Połacz czerwonym kolorem
baloniki z rzeczownikami, zielonym z przymiotnikami, czarnym z czasownikami.
Pokoloruj na żółto baloniki z wyrazami zawierającymi “ó” i “u”.

Zawody sportowe – proponowane konkurencje

Most
Zawodnicy przechodzą po „moście” (np. ławka, rozwinięty sznurek). Każdy ma w ręce
szarfę. Po przejściu przez „most” układa na podłodze „planetę” z szarfy i wraca biegiem.
Liczy się czas wykonania i poprawność ułożenia „planet”.
Uwaga: Kto spadnie, wraca na początek mostu.
Mleczna Droga – slalom
Przed zespołami stoją pachołki. Zawodnicy przechodzą trasę slalomem, rozwiązując z
kłębka sznurek. Obiegają ostatni pachołek i wracają bokiem. Kolejny zawodnik zwija
„Mleczną Drogę” i przybiega z kłębkiem do kolegów.
Przeskoki
Zawodnicy przeskakują z „planety” na „planetę”, czyli z koła do koła. Zatrzymują się przy
ostatniej „planecie” i podnoszą rękę. Wtedy biegnie kolejna osoba.
Zbieramy maliny
Wzdłuż trasy biegu rozrzuconych jest 5-6 woreczków (malin). Miejsca ich położenia muszą
być jakoś oznaczone (np.kołem, szarfą). Zawodnik przebiega trasę trzymając w ręce
koszyczek. Zbiera wszystkie „maliny”, zostawia koszyk przy pachołku i wraca biegiem.
Następny zawodnik biegnie po koszyk i rozkłada „maliny” w oznaczonych miejscach.
Baloniki
Przed zespołami leżą 3-4 koła hula-hop (lub szarfy), w pewnych odstępach, jedno za
drugim. Zawodnik biegnie, wskakuje do „balonika”, przekłada koło, kładzie na podłodze i
biegnie do kolejnego. Po ostatnim wraca biegiem do zespołu.
Jagodowe rzuty
Przed zespołami ustawione są kosze (odległość odpowiednia do wieku i umiejętności
uczniów). Każdy zawodnik otrzymuje 2 jagody (piłeczki) i celuje do kosza. Jeśli nie trafi,
biegnie po swoją jagodę i staje na końcu rzędu. Później rzuca znowu. Wygrywa zespół,
który najszybciej napełni koszyk jagodami.

Balonowe zabawy plastyczne

Tort dla rodziny
Materiały: tekturka w kształcie koła lub gruba folia od tortu, koraliki, plastelina, patyczki,
piórka, elementy z pianki plastycznej i inne materiały (według pomysłu dzieci).
Planety
Razem z Piotrusiem stoisz na dachu i przez lunetę oglądasz planety. Narysuj tę, na którą
chciałbyś zabrać swoją rodzinę.
Rodzinne ciasteczka z masy solnej
1 szklanka mąki 1 szklanka wody 1 łyżka oleju. Zagnieść ciasto, ulepić ciasteczka o różnych
kształtach. Można je ozdobić np. koralikami, patyczkami i in. Po wyschnięciu malujemy je
farbami.

Balonowe zabawy literackie

Balonowe skojarzenia
Skojarzenia – uczniowie wpisują na karton wyrazy, które kojarzą się im z wyrazem:
BALONIK
Możemy też budować mapę skojarzeniową:
KWAŚNY
ŻÓŁTY

PLANETA

SŁOŃCE

CYTRYNA

ZIELONY DRZEWO BALONIK

LAS FRUWA MALUTKI WYSOKO KOTEK
Następnie wybieramy niektóre z wypisanych wyrazów i układamy z nich zdania. Możemy
też spróbować ułożyć opowiadanie.

Balonowy wiersz – czytanie (słuchanie) ze zrozumieniem

Dzieci otrzymują kartony (indywidualnie lub w małych grupach), na których czterema
kolorami narysowane są dość duże balony. Nauczycielka czyta poniższy wiersz (lub dzieci
czytają, a później zakrywają go). Dzieci w odpowiednich balonach rysują rzeczy, o których
była mowa w wierszu. Później sprawdzają poprawność (zgodność z tekstem).

Kolorowe kredki w szkole się spotkały
i usiadły w ławkach, które dobrze znały.
Zaprosiły dzieci do wspólnej zabawy,
będą razem dziś rysować cały świat ciekawy.
Żółta kredka zawołała: Spójrzcie, słońce świeci!
Od samego rana uśmiecha się do dzieci.
Czerwona też chciała bawić się w kolory.
Rysowała kwiatki, motyle i muchomory.
Wtedy rzekła kredka trzecia:
Ja dziś chmurki namaluję.
Potem rzekę i jezioro jeszcze dorysuję.
Nad jeziorem trawa,
w niej zielona żaba.
Z kolorowymi kredkami wesoła jest zabawa. /AD/

Dokończ w kilku zdaniach...
Kiedy mam wolny czas…
Porozmawiaj ze swoją mamą o tym, co lubi, o czym marzy.
Napisz kilka zdań o niej. Możesz dokończyć poniższe zdania.
Moja mama codziennie…
Czasem chciałaby…
Marzy o tym, żeby…
Spróbuj w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie:
Za co cenię mojego tatę?
Wyobraź sobie, że Piotruś skorzystał z propozycji Balonikarza i wszedł do zaczarowanej
kapsuły.

Opowiedz lub napisz
Co mogło spotkać Piotrusiu w tym nieprawdziwym świecie?
Co czuł i myślał będąc tam?
Czy był szczęśliwy?

Literówka
Z podanych liter ułóż nazwy zwierząt. W każdym przykładzie jest o jedną literę za dużo.
Wpisz w małą kratkę obok niepotrzebną literę i odczytaj hasło - jest nim kolejne zwierzę.
Narysuj to zwierzę i powiedz na jakim kontynencie żyje.

KBERZ
OKTO
AGRKNUA
ŻWLĄ
ASIPE

Zabawy matematyczne

Zabawy z języka angielskiego

Wpisz poniższe wyrazy w odpowiednie miejsca.
sock, twins, grandparents, mother, fish, dog, son, sister, uncle, father, cat, brother

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

1.

x

x

2.

x

3.

x

x

4.

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.
x

x

x

x

x

6.

x

x

x

X

7.

x

x

x

8.

x

9.

x

x

x

10.

x

x

x

11.

x

12.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

HASŁO:
__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Podpisz rysunki – użyj wyrazów z ramki.

cat
forest

dog
tree

fish
horse

Podpisz rysunki – użyj wyrazów z ramki.

rain

snow
sun

wind
cloud

ice

Połącz rysunki z odpowiednimi wyrazami:

gir

girl

baloon

plaplane

boy

sock

letter

bridge

