
Scenariusz zajęć  

 

Cele :  

-agenci bardziej rozumieją innych i ich uczucia i emocje 

-agenci stają się bardziej empatyczni 

-pracujemy nad atmosferą w grupie 

-integrujemy grupę 

Metody: 

- oglądowa, słowna, czynna 

 

Formy : 

-indywidualna 

-grupowa 

 

Pomoce : nazwy uczuć, prowizoryczna kurtyna, „Bajka o „Mróweczce” str. 167  M.Molickiej, 

kartki, kredki 

 

 

Przebieg zajęć : 

 

1.Część wprowadzająca 

-powitanie przez ulubiony wierszyk 

-podział dzieci na trzy grupy- odliczanie do trzech  

-krótkie wprowadzenie do tematu- będziemy rodziną mrówek -działamy razem –będziemy 

pokazywać daną emocje – lub coś w tym stylu ;) 

 



2.Część właściwa 

-„Mrówkowy teatr” 

Każda drużyna ma za zadanie pokazanie dane uczucia ( mogą one być przedstawione za 

pomocą obrazków lub jeśli grupa starsza mogą być napisane na karteczkach) 

-Przedstawiamy dane uczucie za  pomocą scenki. Pozostałe rodziny zgadują, jakie uczucie 

jest prezentowane.  

Rodzina Pierwsza : miłość, złość, szczęście, zazdrość.  

Rodzina Druga : smutek, przyjaźń, wstyd, zadowolenie.  

Rodzina Trzecia: radość, gniew, strach, nadzieja. 

-Prowadząca odczytuje fragment "Bajki o mróweczce" do słów  " ... Mijały dni....". 

 

-Rozmowa kierowana na  temat przeczytanego fragmentu:  

Pytania pomocnicze: 

•  Co czuła mała mrówka?  

•  Co możemy poradzić mrówce?  

•  Co mogą zrobić inni, aby mała mrówka poczuła się lepiej, bezpieczniej w klasie?  

-Praca w grupach – rodzinach. Na kartkach rodziny zapisują/ rysują  pomysły,  

w jaki sposób można pomóc głównej bohaterce, aby była szczęśliwsza. 

-Przedstawienie przez rodziny opracowanych pomysłów i rad  

 

3. Podsumowanie zajęć 

-Stworzenie wspólnego planu działań pomocniczych dla bohaterki bajki 

 

„Kciukasy” 

 

  

 



 

„Bajka o Mróweczce” M. Molicka 

"Mała mróweczka rozpoczęła naukę w klasie pierwszej. Od samego początku nie mogła sobie 

poradzić z zadaniami, jakie mają mrówki w szkole. Uczą się podnosić, a potem transportować 

różne rzeczy. Nauka jest ciężka, codziennie noszą na swych grzbietach patyki, listeczki, 

gałązki, poziomki, jagody, a także uczą się, jak je pakować, by się nie zniszczyły. Mrówka 

była bardzo pracowita, bardzo chciała otrzymywać dobre oceny, ale co z tego - była bardzo 

malutka, taka tyciu, tyciusieńka i nie mogła udźwignąć tych wszystkich ciężarów. Inne 

silniejsze i większe dobrze sobie radziły, tylko ona zawsze zostawała w tyle. Mrówki 

przezywały ją, wyśmiewały się z niej. Bardzo się tym martwiła, chodziła zasmucona. Bała się 

lekcji i tego, że nie udźwignie zadanego ciężaru i dostanie znowu jedynkę. Najchętniej by w 

ogóle nie chodziła do szkoły. Wstydziła się złych stopni i tego, że jest taka słaba. Koleżanki 

mrówki niechętnie się z nią bawiły, nawet nie chciały z nią siedzieć w jednej ławce. Mijały 

dni. Pewnego razu przyjechała do szkoły komisja, każda mrówka została zmierzona, 

zważona. Najdłużej badano małą mrówkę; członkowie komisji oglądali ją, kręcili głowami, 

potem długo się naradzali, aż w końcu orzekli, że niektóre mrówki są za małe i muszą chodzić 

do szkół dla liliputów. One przecież już niedużo urosną, a w starszych klasach dojdą nowe 

przedmioty i ciężary będą jeszcze większe. Mrówki te przecież będą robotnicami. 

Postanowiono, że mała przejdzie do specjalnej szkoły, gdzie też jest nauka, tylko ciężary 

troszkę mniejsze, takie, które bez trudności udźwignie. Ona idzie do szkoły specjalnej dla 

liliputów! - wyśmiewały się inne mrówki. No to co z tego? - spytała pani Mrówa, 

nauczycielka. Nie umiały odpowiedzieć, ale dalej się wyśmiewały, zwracając uwagę, czy pani 

nie słyszy. Pójdę do innej szkoły - zadecydowała mróweczka - bo tutaj, jak widzę, mnie nie 

lubią. Jak pomyślała, tak zrobiła. Nowa szkoła od razu jej się spodobała, była taka sama jak 

poprzednia, a jednak inna, ciężary do ćwiczeń były mniejsze, a i koledzy milsi. Już po kilku 

dniach mróweczka miała szóstki i piątki w dzienniczku. Znalazła tam przyjaciółki, takie same 

jak ona - małe mróweczki. Bardzo lubiła chodzić do tej szkoły, było jej tylko przykro, gdy 

spotykała kolegów z poprzedniej, którzy dalej się z niej śmiali, pokazywali palcami i 

przezywali." 

 

 


