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Cykl scenariuszy 

 

 

Scenariusz 1 

 

Wybór lektury: 

 

Krystyna Drzewiecka, Piątka z Zakątka, 

Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000 (wybrane 

opowiadania). 

 

 

 

 

Krystyna Drzewiecka,  Nowe przygody 

Piątki z Zakątka, Prószyński i S-ka, 

Warszawa, 2001 (wybrane opowiadania). 

 

 

 

 

 

Krystyna Drzewiecka, Banda z Uroczyska,  

Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000 (wybrane 

opowiadania).  
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Niezwykle zabawne ksiąŜki o świecie widzianym oczami chłopca, Krzysia Paszkowskiego. Opowiada on 

o śmiesznych wydarzeniach w domu i w szkole, podwórkowych przygodach, pomysłowych zabawach, 

małych i większych problemach, o rodzicach, nauczycielach i kolegach z klasy. Akcja jest osadzona w 

realiach lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a dowcipne komentarze i celne obserwacje są znakomitym 

dopełnieniem pełnych humoru opowiastek.  

 

Cele: 

• Zapoznanie dzieci z zasadami Ogólnopolskiej Edukacyjnej Kampanii Społecznej „Podpisz 

Pieska”, 

• Wspólne sporządzenie planu zajęć do zrealizowania w ramach Kampanii – porównanie 

propozycji osoby prowadzącej zajęcia z propozycjami dzieci, 

• Wprowadzenie w załoŜenia „Grupy Pięciu Swobód Zwierząt. 

 

Środki dydaktyczne: 

• Opowiadania z w/w ksiąŜek Krystyny Drzewieckiej. 

• Arkusze białych etykiet samoprzylepnych (do drukarki; rozm. 3x8 cm). 

• Wydrukowane i wycięte trzy rodzaje minek symbolizujących humory: dobry, zły i 

umiarkowany. 

• Plakat „Moje ulubione zwierzątko to…” (wykonany z duŜego arkusza szarego papieru lub 

starego, duŜego kalendarza ściennego). 

• Karton formatu A4 z napisem: Jestem najlepszym przyjacielem zwierząt, bo… 

• Maskotka – piesek. 

• Plakat Zbiór Zwierząt. 

• Karty dialogowe „Prawda czy fałsz – przysłowia i powiedzenia o przyjaźni” 

(wydrukowane duŜą czcionką  na kolorowej tekturze) (zał. 1). 

• Szablon tekturowy – Pies Jamnik. 

• Szablon tekturowy – Ludzie – przyjaciele psów. 

• Kolorowe bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy: zwykły i samoprzylepny, kredki, 

flamastry, klej. 

• DuŜy arkusz szarego papieru pakowego. 

 

Przebieg zajęć: 

 

Elementy integracji grupy: 
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Wizytówki: 

 

Przed wejściem na salę dzieci przygotowują wizytówki samoprzylepne, na których znaleźć powinno się 

ich imię, nazwisko i do nich przypięty zostaje uśmiech lub grymas na określenie nastroju w danym 

dniu. Pod koniec zajęć moŜna zapytać tych, którzy mieli zły humor, czy juŜ im się poprawił i 

ewentualnie zmienić minkę. 

Wizytówki będą nieodłącznym elementem wszystkich zajęć – dzieci zostają „podpisane” – pomoŜe to 

w utrwaleniu hasła Kampanii „Podpisz Pieska”. 

 

Plakat: 

 

"Moje ulubione zwierzątko to…" – narysuj pieska, kotka, chomika, świnkę morską… albo napisz 

imię zwierzątka, które kochasz najbardziej na świecie! 

 

Przygotowanie wizytówki i wpisanie na plakacie to bilet wstępu na zajęcia. Po wykonaniu tych 

czynności moŜna wejść na salę i usiąść w kręgu na kocu rozłoŜonym na podłodze. 

 

Wypowiedzi prezentacyjne: 

 

Propozycja krótkiej wypowiedzi na temat: 

 

Jestem najlepszym przyjacielem zwierząt, bo... 

 

Dzieci siedzą w kręgu, po obwodzie krąŜy maskotka - piesek. Prawo głosu ma tylko osoba trzymająca 

maskotkę, inni przysłuchują się uwaŜnie (gdy prezentacja przebiega sprawnie moŜna spróbować 

namówić dzieci do powtórzenia wypowiedzi przedmówcy - raczej w małej grupie).  

Wypowiedzi te są bardzo dobrym pretekstem do rozmowy z dziećmi – jak naleŜy postępować ze 

zwierzętami, jak naleŜy się nimi prawidłowo opiekować.  

Nie krytykujemy Ŝadnej wypowiedzi. JeŜeli któreś z dzieci opowie o niewłaściwym zachowaniu wobec 

zwierząt - staramy się delikatnie sprostować, zasugerować dziecku zachowania poŜądane. 

 

Zadanie 1 - Pantomima: 

Dobór uczestników w pary metodą losowania - celowe przemieszanie dla zintegrowania grupy, tak by 

tworzone podgrupy były przypadkowe (trzeba uwaŜać, bo mogą w parze trafić się dzieci, które za 

sobą nie przepadają!!). 
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Wcześniej przygotowany został na plakacie Zbiór Zwierząt – podpowiedź jakie zwierzęta mogą być 

naśladowane. PoniewaŜ w grupie są dzieci nie potrafiące jeszcze dobrze czytać obok nazwy kaŜdego 

zwierzęcia jest rysunek. 

 

Dzieci siadają w parach naprzeciw siebie, tworząc dwa równoległe rzędy. Ustalamy wspólnie, który 

rząd rozpoczyna zabawę. 

 

Zadanie polega na odgadnięciu zwierzątka przedstawianego przez koleŜankę/kolegę. Osoba 

pokazująca ma zrobić wszystko, aby jak najbardziej utrudnić zgadującemu zadanie – pokazać 

bezgłośnie zwierzę w nietypowych sytuacjach, lub w sytuacjach typowych dla np. i psa i kota. 

Zadaniem jest zmylenie „przeciwnika”. Po odgadnięciu następuje zamiana ról.  

 

KaŜdy z uczestników staje się na chwilę aktorem i na chwilę widzem. KaŜdy stara się jak najbardziej 

upodobnić swoim zachowaniem do zwierzęcia, dlatego teŜ w momencie, gdy dzieci uświadomią juŜ 

sobie, Ŝe i w nich drzemią „zwierzęce” cechy, Ŝe człowiek wbrew pozorom ma duŜo wspólnego ze 

zwierzętami, moŜemy przejść do czytania opowiadań. 

 

Czytanie opowiadań z tomów „Piątka z Zakątka” i „Nowe przygody Piątki z Zakątka” 

 

Wybrane zostały opowiadania, w których poznajemy grupę przyjaciół, oraz te, w których jamnik Bobik 

– przyjaciel bohaterów, równoprawny członek rodziny i „Piątki…”, gra rolę pierwszoplanową. 

 

Zadanie 2 – Karty dialogowe „Prawda czy fałsz” 

 

Dzieci siedzą w kręgu, kolejno losują karty, na których wydrukowano przysłowia i powiedzenia o 

przyjaźni miedzy ludźmi i o przyjaźni człowieka ze zwierzętami. 

Zadanie nie jest łatwe, dlatego wykonujemy je grupowo.  

KaŜde z dzieci siedzących w kręgu kolejno losuje kartę, czyta tekst (jeŜeli jeszcze nie umie czytać – 

pomagają, siedzące obok, dzieci starsze lub osoba prowadząca zajęcia).  

 

Jako pierwsze prawo wypowiedzenia swojej opinii ma dziecko, które kartę wylosowało. Wypowiedź 

zaczyna: „UwaŜam, Ŝe zdanie to jest prawdą / kłamstwem bo…”. W swojej opinii odnieść moŜe się 

zarówno do doświadczeń z Ŝycia codziennego jak i do przed chwilą przeczytanego tekstu. Potem 

wspólnie dyskutujemy. 

 

Czytanie opowiadań z tomu „Banda z Uroczyska” 
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Wybór opowiadań podyktowany takimi samymi powodami jak wyŜej. 

 

Zadanie 3 - Wycinanie piesków (wg szablonu) i zbudowanie „Pieskowa – miasta 

szczęśliwych piesków”: 

 

Dzieci odrysowują od przygotowanego wcześniej szablonu wzór psa - jamnika na kolorowym, 

sztywnym papierze.  

 

Wszystkie pieski muszą zostać podpisane, dlatego teŜ przygotowane zostały dla dzieci przykłady 

gotowych, juŜ sklejonych piesków – podpisanych na: 

• ObroŜy, 

• Małej karteczce przypiętej do obroŜy (symbolizującej psią adresówkę), 

• Chustce „bandance”. 

 

Na kaŜdym piesku musi znaleźć się informacja o jego imieniu i imieniu jego właściciela. 

 

Dzieci wybierają sposób podpisania swojego pieska w zaleŜności od zdolności manualnych. Maluchy, 

które mają z tym problem, mogą napisać imię pieska drukowanymi literami na jego boku. 

 

Potem na arkuszu duŜego, szarego papieru pakowego wspólnie wykonujemy psie miasteczko 

„Pieskowo”, w którym kaŜdy piesek obowiązkowo ma: 

• własne posłanie 

• dwie miski: z wodą i jedzeniem 

• dach nad głową (w zaleŜności od inwencji dzieci moŜe to być buda, domek itd.) 

• zieleń – trawniki, drzewa, ogród obok domu 

• przyjaciela – dzieci mogą np. wspólnie budować domki dla swoich psów, a dla tych, którzy 

chcą wykonać pracę samodzielnie przygotowane zostały równieŜ szablony pomocne do 

wycięcia człowieka. 

 

Podczas pracy plastycznej równieŜ rozmawiamy z dziećmi, wymieniamy się pomysłami jak „Pieski 

świat” zamienić na „Pieskowo – miasto szczęśliwych piesków”. 

 

Wspólne przygotowanie wystawy „Pieskowa”  
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Karty dialogowe (zał. 1)1 

 

„Prawda czy fałsz – przysłowia i powiedzenia o przyjaźni” 

 

Aby się zaprzyjaźnić, musimy dobrze znać drugą osobę. 

 

Człowiek nie moŜe zaprzyjaźnić się ze zwierzęciem,  

bo zwierzę nie ma uczuć. 

 

Dorosły nie moŜe przyjaźnić się z dzieckiem. 

 

Psia przyjaźń jest na całe Ŝycie. 

 

Przyjaciel zawsze pomoŜe. 

 

Przyjaciel nigdy nie słuŜy dobrą radą. 

 

Koty i psy okazują swoją przyjaźń – nie wstydzą się jej. 

 

Aby się zaprzyjaźnić, naleŜy złoŜyć uroczystą przysięgę. 

 

Przyjaźnić moŜna się tylko w szkole. 

 

Prawdziwy przyjaciel moŜe być tylko jeden. 

 

Przyjaciele wszystko robią razem. 

 

Przyjaciele zgadzają się w kaŜdej sprawie. 

 

Ludzie, którzy kochają zwierzęta umieją z nimi rozmawiać. 

 

                                                 
1 W oryginale są duŜo większe i wydrukowane wersalikami, tak aby najmłodsze dzieci nie miały problemów z 
odczytaniem tekstów. 
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Przyjaciele się nie kłócą. 

 

Przyjaciele mają do siebie zaufanie. 

 

Przyjaciele potrafią się obrazić,  

ale potem szybko się przepraszają. 

 

Pies pamięta krzywdę wyrządzoną przez człowieka. 

 

Kto znalazł przyjaciela, znalazł prawdziwy skarb. 

 

Przyjaciel jest zawsze obok mnie. 

 

Chłopcy nie mogą przyjaźnić się z dziewczynkami. 

 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

 

Przyjaźń szczera nie umiera. 

 

Przyjaźń z psem jest jak małŜeństwo – na dobre i na złe. 

 

Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego. 

 

Przyjaciele wszystko sobie wybaczają. 

 

Dzieci kochają zwierzęta bardziej niŜ dorośli. 

 

Zaprzyjaźnić moŜna się tylko z człowiekiem. 
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 „Pieskowo – miasto szczęśliwych piesków”  
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Wypełniony przez dzieci plakat „Moje ulubione zwierzątko to…”: 

 

 

 


