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Jak wygląda litera K? 

Przyjaźń – ważna i wartościowa.

Współpraca i kompromis jako ważne formy współżycia społecznego.

Pokusa i jej zgubne konsekwencje.

Legenda o Syrence Warszawskiej i inne piękne opowieści.

Baśń „Len” i cykl życia. 

Cele operacyjne: 
po zajęciach dziecko:

Formy i metody pracy: 
rozmowa kierowana, praca plastyczna, praca grupowa

Potrzebne materiały:
kleje, kredki (żółta, zielona, niebieska, różowa, czerwona), kartki w formacie A3 do przyklejenia układanki

potra� rozpoznać i nazwać literę K,

wie, czym jest pokusa i potra� wyjaśnić, dlaczego jest zła,

wie, jak ważna w życiu jest współpraca,

zna słowo kompromis i rozumie jego znaczenie,

zna postać syrenki i wie, że jej postać znajduje się w herbie Warszawy,

potra� działać dla osiągnięcia wspólnego celu,

potra� starannie i w miarę możliwości wykonać pracę plastyczną, 

odpowiada na pytania i analizuje przedstawione treści.

Pomoce dydaktyczne – załączniki do scenariusza:

Karta pracy nr 1 

Karta pracy nr 2 

Karta pracy nr 3 

Ilustracja nr 1, 2, 3,

Rozsypanka obrazkowa nr 1 

Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.



Karta pracy nr 1 

Karta pracy nr 2 

Karta pracy nr 3 

Ilustracja nr 1, 2, 3,

Rozsypanka obrazkowa nr 1 

Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.

Nauczyciel rozdaje dzieciom Kartę pracy nr 1 (załącznik).  Zadaniem dzieci jest staranne pokolorowanie 
elementów na obrazku za pomocą kolorów umieszczonych w legendzie.  Gdy dzieci kończą swoje prace, 
z barw wyłania się litera K. Nauczyciel pyta dzieci, dlaczego właśnie ta literka została schowana i czy ta 
ilustracja przypomina im którąś z bajek, wspólnie obejrzanych w kinie (K jak „Kluski”).

Nauczyciel nawiązuje luźną pogadankę na temat bajki pt. „Kluskowa Brama” i zadaje dzieciom 
następujące pytania:
a)  O czym opowiadała bajka?
b)  Czym jest pokusa?
      Mówiąc o pokusie nauczyciel pokazuje dzieciom Ilustracje 1, 2, 3 (załącznik) przedstawiające grę na
      konsoli, chłopca oglądającego telewizję oraz słodycze. Pyta dzieci, czy wiedzą dlaczego są to pokusy?
c)  Czy pokusa jest dobra czy zła?
d)  Czy dzieci mają pokusy, których nie było na obrazkach?

Nauczyciel nawiązuje do postaci Apolejki. Mówi, że przyjaźń i miłość jest bardzo ważna oraz że w jej imię 
jesteśmy gotowi do wielkich wyrzeczeń. Apolejka musiała oddać wszystkie swoje najcenniejsze rzeczy, 
by książę z osiołka znów przemienił się w człowieka. Nauczyciel mówi także, czym jest kompromis i że 
jest on nam w życiu niezbędny. Na podstawie obserwacji grupy przytacza przykłady kompromisu 
między dziećmi. Niezwykle ważna jest także współpraca – tak jak w bajce „O niezwykłej przyjaźni”. 
Zwierzęta połączyły tam siły, by wspólnie zwalczać niebezpieczeństwa, z którymi nie miałyby szans 
wygrać w pojedynkę.

Dzieci łączą się w 4-osobowe drużyny (jeśli grupa jest mieszana wiekowo, to łączymy dzieci w różnym 
wieku tak, by ich umiejętności w każdej grupie były na podobnym poziomie). Każda drużyna otrzymuje 
inny, pocięty obrazek, który nauczyciel wcześniej przygotowuje (Karta pracy nr 2). Dzieci mają za 
zadanie złożyć go i możliwie równo przykleić na kartce. Po zakończeniu prac dzieci prezentują swoją 
pracę i starają się powiedzieć, co wartościowego do wspólnej pracy wniósł każdy z członków drużyny.

Nauczyciel pyta dzieci o to, kim jest syrenka. Następnie zadaje szereg innych pytań:
a)  Czy możemy spotkać syrenkę i czy jest prawdziwą postacią?
b)  Co takiego robi syrenka, co bardzo podoba się ludziom, a zwłaszcza żeglarzom? (Śpiewa).
c)   W herbie jakiego miasta znajduje się Syrenka? Nauczyciel pokazujemy fotogra�ę pomnika Syrenki
      Warszawskiej oraz herb Warszawy.

Nauczyciel rozdaje dzieciom Kartę pracy nr 3. Zadaniem dzieci jest odnalezienie i otoczenie pętlą 
postaci syrenek na obrazku.

Nauczyciel wycina poszczególne elementy Rozsypanki obrazkowej (załącznik) i rozkłada przed 
dziećmi, które siedzą w kole. Wspólnie starają się ustalić, co po kolei spotykało len w bajce i w co się 
przemieniał. Gdy uda się ustalić prawidłową kolejność, nauczyciel porównuje cykl życia lnu do życia 
człowieka. My tak samo, rodzimy się, chodzimy do przedszkola, szkoły. Gdy jesteśmy dorośli, idziemy do 
pracy i sami zarabiamy na własne życie. Gdy jesteśmy już starzy, odchodzimy w poczuciu spełnienia. 
Każdy etap naszego życia, jest czymś wyjątkowym i należy z niego czerpać jak najwięcej radości.
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Karta pracy nr 1 (do zad. 1)  

Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.Załączniki:



Ilustracje (do zad. 2)  

Ilustracja nr 1  

Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.

Ilustracja nr 2  

Ilustracja nr 3  

Załączniki:
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Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.Załączniki:
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Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.Załączniki:



Rozsypanka obrazkowa (do zad. 6)  

Wartości ukryte 
w legendach i baśniach.Załączniki:


