
Scenariusz zajęć

Cele: 
-kształtujemy w Agentach prawidłowe postawy prospołeczne i moralne 

-kształtujemy w Agntach emocjonalność i empatię 

-Agenci wyrażają i nazywają uczucia i emocje sowje i innych Agentów

-kształtujemy w Agentach pozytywny obraz samych siebie

-rozwijamy w Agentach umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

-roziwjamy w Agrntach kreatywność, twórczość

Metody: 
-podające: wiersz, opowiadanie-bajka terapeutyczna, objaśnienia
-praktyczne: pokaz , czytanie wyrazów, umieszczanie napisów na drzewkach 
-problemowe: twórcze wypowiedzi, aktywizujące , ekspresyjne

Forma zajęć:  praca z całą grupą

 Środki dydaktyczne:

-wiersz Danuty Wawiłow „Rupaki”, materiały plastyczne, muzyka 

Przebieg zajęć:

Część wprowadzająca

1. Jakie mam samopoczucie ?

Część właściwa 

1.Słuchanie wiersza

Romowa  Agentami na temat treści. Prowadzący zwraca uwagę na różnorodność Rupaków oraz ich 
uczuć i emocji.

2.Zabawa ruchowa „Witaj w świecie Rupaków"

Agneci zamieniają się w Rupaki i tańczą do znanej i lubianej melodii. Naśladują przy tym 
przeżywane uczucia i emocje przeżywane przez bohaterów.

3."Rupaki"

Agenci zamieniają się w artystów i tworzą postać jednego z Rupaków. Prezentacja prac i ich 
omówienie.



III. Częśc kończąca 
Krókie podsumowanie zajęć

"Iskierka"

Danuta Wawiłow „Rupaki”

Usiądź przy mnie, mamusiu.
Coś ci powiem do uszka...
Wiesz, kto do mnie przychodzi,
jak się kładę do łóżka?
Takie śliczne, pucha te,
kolorowe jak ptaki...
Za nic w świecie nie zgadniesz!
To przychodzą RUPAKI !

Te RUPAKI, mamusiu,
to są takie zwierzaki -
trochę jakby kociaki,
trochę jakby dzieciaki,
trochę jakby motyle,
krokodyle czy raki...
Nie rozumiesz, mamusiu?
No, po prostu - RUPAKI!

Są RUPAKI dorosłe
i RUPAKI - dzieciaki,
są RUPAKI - dziewczyny
i RUPAKI - chłopaki,
są RUPAKI - mądrale
i RUPAKI - głuptaki,
są brzydale i wcale,
wcale ładne RUPAKl...

Te RUPAKI mieszkają
w różnych dziurach i kątach,
i na przykład za szafą,
gdzie się kurzu nie sprząta,
i w szufladzie tatusia,
i na półce z książkami,
i w wózeczku dla lalki
też nocują czasami.

Strasznie boją się myszy
i nie lubią jeść sera,
zawsze tańczą kozaka,
gdy na burzę się zbiera,
śpią w kaloszach, a kąpiel
zawsze biorą we frakach...
Nie chcesz wierzyć? Naprawdę!
Ja się znam na RUPAKACH !
Jeśli spotkasz któregoś



w kuchni albo w łazience,
to go możesz pogłaskać
albo wziąć go na ręce,
tylko nie mów przypadkiem:
Jejku, co za pokraka!,
bo ty nie wiesz, jak łatwo
jest obrazić RUPAKA!

Popatrz, popatrz, już przyszły.
Jeden siedzi na oknie!
Oj, przepraszam, mamusiu,
że tak ziewam okropnie!
Jak mi bajkę opowie,
to powtórzę ci rano...
Teraz już mnie pocałuj...
Zaraz zasnę... Dobranoc! 


	Część właściwa

