
1

Czytanie baśni
Scenariusz imprezy czytelniczej dla kl. I szkoły podstawowej

Cele:
-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
-kształtowanie nawyku czytania
-wprowadzenie dziecka wświat baśni

Uwagi o realizacji:
1.Impreza odbywa się w bibliotece szkolnej.
2.Proponowane baśnie do czytania: H. Ch. Andersen: Dzielny ołowiany

żołnierz; Peter Holeinone: Baśń o księżniczce Szeherezadzie i księciu
Omarze

3.Należy przygotować scenografię ukazującą wnętrze pokoju, np. stół,
lampkę, fotel, regał z książkami, komputer, okno zasłaniają granatowe
zasłony z przypiętymi gwiazdami i księżycem.

4.Warto przygotować okolicznościową gazetkę oraz wystawę pięknie
ilustrowanych baśni.

5. Scenariusz można zrealizować podczas dwóch spotkań.

Osoby biorące udział: mama, dziadek, dziecko.

Spotkanie I

Dziecko gra na komputerze, mama wchodzi do pokoju.

M.: Znowu siedzisz przy komputerze!
Dz.: Mamo, jeszcze chwilkę. Mam fajną grę.
M.: Wyłącz komputer!
Dz.: Zaraz skończę grać.
M.: Zobacz, co ci kupiłam. Pięknie ilustrowane baśnie.
Dz.: A poczytasz mi?
M.: Oczywiście.

Dziecko wyłącza komputer. Siada koło mamy.

M.: Przeczytam ci baśń o księciu Omarze i księżniczce Szeherezadzie.

Dziecko słucha czytanej baśni.
Mama kończy czytanie.

M.: Podobało ci się?
Dz.: To była piękna historia. Nigdy jej nie zapomnę.
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Dziecko przegląda książkę odłożoną przez mamę.
Matka podchodzi do pierwszoklasistów.

M.: Zauważyłam,że wy też uważnie słuchaliście baśni, dlatego zapraszam was
do wspólnej zabawy.

Mama zadaje pytania związane z baśnią. Propozycja konkursu zamieszczona jest poniżej.
Po zakończeniu konkursu dziecko odkłada książkę z baśniami. Podbiega do mamy.

Dz.: Mamo, mamo, poczytasz mi jeszcze kiedyś?
M.: Oczywiście. Również was, drogie dzieci zapraszam do ponownego
słuchania baśni.

Spotkanie II

Dziecko rozkładażołnierzyki, bawi się nimi. Wchodzi dziadek.

Dz.: Dziadku, zobacz, co mam.
Dk.: Brat pozwolił ci się bawić swoimi żołnierzykami?
Dz.: Tak.
Dk.: A znasz baśń o dzielnym ołowianymżołnierzu?
Dz.: Nie.
Dk.: Chodź, przeczytam ci. Napisał ją Hans Christian Andersen.

Dziecko słucha czytanej baśni.
Dziadek kończy czytanie.

Dz.: Ile przygód miał ołowianyżołnierzyk! (Bierze do ręki swojegożołnierzyka)
Szkoda,że nikt nie będzie się już mógł nim bawić.

Chłopiec zaczyna bawić się żołnierzykami. Dziadek podchodzi do słuchających dzieci i
zaprasza je do wzięcia udziału w minikonkursie związanym z baśnią. Propozycja konkursu
zamieszczona jest poniżej.
Spotkanie kończy wypowiedź dziadka.

Dk.: Myślę, że podobały się wam wysłuchane baśnie i teraz już sami będziecie
je czytać.

Proponowany sposób przeprowadzenia minikonkursu.

Każde dziecko dostaje dwa kolorowe kartoniki: czerwony i niebieski.
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Osoba prowadząca czyta zdania nawiązujące do treści baśni. Część z nich
zawiera jednak nieprawdziwe informacje. Zadaniem pierwszoklasistów jest
rozpoznanie prawdziwych i fałszywych zdań. Jeżeli stwierdzenie było
prawdziwe, podnoszą do góry kartonik niebieski, jeżeli fałszywe- czerwony.

Przykładowe zdania:

Spotkanie I
1.Księżniczka występująca w baśni miała na imię Szeherezada.
2.Księżniczka mieszkała w Polsce.
3.Omarowi i Szeherezadzie pomogły się poznać krasnoludki.
4.W czasie pierwszego spotkania Omar i Szeherezada podarowali sobie

pierścienie.
5. Omar sam odszukał księżniczkę.
6. Omar poślubił Szeherezadę.

Spotkanie II
1.Baśń “Dzielny ołowianyżołnierz” napisał Andersen.
2.Żołnierze mieszkali w szafie.
3.Wszyscyżołnierze wyglądali tak samo.
4.Żołnierza połknął szczur.
5.Tancerka mieszkała w murowanym zamku.
6.Tancerka zamieniła się w królewnę.

Jadwiga Kuś
Halina Ryś
Szkoła Podstawowa w Pisarzowej


