
Scenariusz dla przedszkola, szkoły, domu

Cele : 

-kształtowanie  w agentach umiejętności rozpoznawania, wyrażania i odczytywania uczuć zarówno 
swoich jak i innych
-agenci nabywać będą  umiejętności wyrażania uczuć

-będziemy rozwijać w agentach  wyobraźnię  i twórczą  ekspresję  ruchową

-kształtować będziemy w agentach  wyobraźnię i fantazję 

Formy :

-indywidualna

-grupowa

Środki : chusty kolorowe, kamień szczęścia (pomalowany na kolorowo), nagranie walca J.Straussa :
„Nad pięknym, modrym Dunajem”, obrazek z buzią wyrażającą złość

Przebieg treningu 

Część wprowadzająca 

1.Zabawa integrujaca "Na dzień dobry"- możecie ją znależć tu- https://blizejprzedszkola.pl/na-
dzien-dobry-wersja-wokalna-pd-mp3,3,8461.html  #

2.Prowadząca mówi agentom, że dziś wybieramy się do Krainy Szczęscia i trzeba spakować 
walizki

Część właściwa

1.Pakujemy walizki

Agenci naśladują  ruchami składania ubrań, pakowania walizek i zamykanie ich 

2.Prowadząca kontynuuje : Kiedy się spakowaliśmy, możemy jechać TAKSÓWKĄ na lotnisko. 
Kierowca taksówki musi jechać ostrożnie, abyśmy szczęśliwie dojechali do lotniska. Wobec tego 
powinien uważać na światła zmieniające się na sygnalizatorach

3.Samochody- zabawa ruchowa 

Agecni  naśladują ruchem jadące taksówki. Prowadząca  pokazuje po kolei krążki w trzech 
kolorach (czerwony, pomarańczowy, zielony) – agenci odpowiednio reagują na sygnały wzrokowe

4.Prowadząca kontynuuje : Dotarliśmy bez przeszkód na lotnisko, cieszymy się, że czeka nas 
jeszcze atrakcyjna podróż samolotem– i w tym momencie agenci okazują radość, każde na swój 
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sposób (okrzyki, podskoki) 
5.Lecimy samolotem- agenci  naśladują  ruchem i głosem lecący samolot 

6.Prowadząca mówi :Lądujemy w Krainie Szczęscia wyspie,słychać śpiew rajskich ptaków.

7.Śpiew Ptaków- agenci  naśladują głosów ptaków, każdy agent   może to zrobić w inny sposób, wg
własnego pomysłu

8. Prowadząca mówi : Wszędzie  rosną np. bajeczne, szczęśliwe kwiaty

9.Kwiaty- agenci naśladują  wzrost  roślin – powolne podnoszenie się od pozycji skulonej, aż do 
stojącej na palcach z uniesiono wysoko rękami 

10. Prowadząca zadaje agentom  pytania: Co jeszcze może znajdować się na wyspie, co widzą... 
(agenci podają propozycje  lub my wymyślamy własne- zależy od agentów i grupy ) 

10.Wyspę zamieszkują zwierzęta ( agenci wymieniają nazwy)

11.Zwierzęta- agenci naśladują sposoby poruszania się różnych zwierząt (np. kot, kangur, piesek, 
sarenka, stonoga, żaba) – poruszają się wg własnej inwencji 

12. Prowadząca mówi :Jesteśmy szczęśliwi, bo tak jest cudownie na wyspie – miła atmosfera 
zachęca nas do tańca

13.Taniec Szczęscia – agenci tańczą takt muzyki J. Straussa „Nad pięknym, modrym Dunajem” 
(dzieci otrzymują kolorowe chusty)

14. Prowadząca mówi :Jesteśmy trochę zmęczeni, trzeba więc odpocząć – siadamy w kręgu i 
kończymy zdanie.. Jestem szczęsliwa/ szczęliwy gdy.. 

Część kończąca 

Prowadząca mówi : Już pora wracać. Żegnamy wyspę i jej szczęśliwych mieszkańców, tak jak 
każdy chce np. machając ręką, śląc całuski, machając obiema rękami itp. 

Źródło "Zaradny Kot"


