
Scenariusz zajęć

Cele :

-Agenci będa rozwijać swoją wyobraźnię!

-Agenci będą razem współracować ! 

-Agenci będą uczyś się słuchać innych !

Formy : 

-indywiudalna

-grupowa

Metody :

-słowna

-problemowa

-aktywizująca

Środki :muzyka relaksacyjna,  pastele,pisadła, kredki, farby, kartki.

Część wprowadzająca 

Co dobrego wydarzyło się w tym tygodniu ?

Część właściwa zajęć 

1.Odczytanie przez prowadzącego bajki. Zwródźcie uwagę na pogrubione teksty ! Takie ważne są 
więc je modulując głos odczytajcie i zwróćcie na to uwagę podczas gadania o bajce ! :)
2.Krótka rozmowa na temat bajki. 
3.Podział Agentów na grupy. Każda z grup ma za zadanie dokończyć domalować/dopisać 
zakończenie bajki.
4.Prezentacja bajek. Omówienie ich,

Część kończąca



Krókie podsumowanie zajęć. "Iskierka"

Bajka 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami , za siedmioma lasami żyli KRÓL I KRÓLOWA wraz
ze swoją sześcioletnią córeczką. Mieszkali w pięknym pałacu otoczonym ogromnym ogrodem z 
placem zabaw i wysokim płotem. MARYSIA- bo tak miała na imię córka Króla i Królowej miała 
bogato urządzony pokój. Znajdowało się w nim mnóstwo nowoczesnych zabawek, ubrań i 
gadżetów takich jak: TELEWIZOR, TABLET, LAPTOP, IPHONE, ROBOT. Pomimo tych 
wszystkich wspaniałych przedmiotów dziewczynka nie była szczęśliwa. Brakowało jej kogoś z kim
mogłaby się bawić. W dniu swoich siódmych urodzin zdmuchując świeczki pomyślała:
- MOIM NAJWIĘKSZYM MARZENIEM JEST ZNALEŹĆ PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA.
Pewnego dnia Król i Królowa czyli rodzice Marysi wyjechali w delegację do MIELCA. MARYSIA
została pod opieką swojego osobistego ochroniarza. W czasie gdy ochroniarz uciął sobie drzemkę, 
Królewna niepostrzeżenie wymknęła się do ogrodu. Podziwiając KWIATY zobaczyła uchyloną 
bramkę. Nie zastanawiając się długo wybiegła za ogrodzenie. Radośnie podśpiewując biegła przed 
siebie. Nagle usłyszała głosy bawiących się DZIECI. Podeszła bliżej i zobaczyła, że grupa dzieci 
pod opieką ładnej pani bawiła się na łące. Chłopcy grali w PIŁKĘ, dziewczynki zbierały 
KWIATKI, skakały na SKAKANCE, bawiły się w BERKA, CHOWANEGO. Miła pani wraz z 
grupą podeszła do Marysi i zaprosiła ją do zabawy. DZIEWCZYNKA po raz pierwszy była 
szczęśliwa . Niestety czas szybko upłynął a pani ogłosiła zbiórkę i zarządziła powrót do 
przedszkola. Marysia też musiała wracać do pałacu. Po powrocie do domu wszyscy zdenerwowani 
na nią czekali... 


