
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai 

Temat zajęcia: „Warto być pracowitym” - zajęcia z edukacji czytelniczej.  

Grupa wiekowa: 3-4  latki  

Miejsce: sala przedszkolna 

Podstawa programowa: Obszar IV pkt.5 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

-  uważnie słucha prezentowanych tekstów, 

- podaje cechy charakterystyczne bajkowych postaci, 

- dokonuje syntezy bajkowych postaci, 

- wzbogaca słownik mowy: bierny i czynny, 

- myśli logicznie, chętnie się wypowiada, 

- współpracuje z innymi rówieśnikami, 

- ujawnia swoje cechy charakteru: śmiałość, pewność siebie, wiarę we własne siły. 

Metody: 

- słowna - opowiadanie, rozmowa, 

- czynna - aktywność własna, zadań składanych dziecku, 

- oglądowa - pokaz, prezentacja bajki. 

Formy: 

- zbiorowa, 

- zespołowa,  

- indywidualna. 

Pomoce dydaktyczne: 

- bajka „Świnki trzy” z kart teatrzyku kamishibai,  

- słomki, patyczki drewniane,  

- klocki duże plastikowe,  

- obrazki postaci z bajek pocięte na 3 lub 4 elementy,  

- wesołe i smutne symbole „emotek”, 

- teatrzyk kamishibai.  

Teatrzyk  kamishibai – ilustracja  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć 

 

Wprowadzenie   

Zaprezentowanie dzieciom „magicznej skrzyneczki”  - teatrzyku kamishibai,  

prezentacja bajki „Świnki trzy". 

 

Trzy małe świnki  

angielska baśń ludowa 

Dawno dawno temu były sobie trzy małe świnki. Pewnego dnia postanowiły opuścić 

gospodarstwo, by wyruszyć w świat. Pożegnały się z mamą i ruszyły w drogę. Szły najpierw 

przez las, a potem   polną drogą. Bardzo się cieszyły z tej wyprawy, bo wszystko dookoła 

wydawało im się niezmiernie ciekawe. Kiedy poczuły zmęczenie jedna ze świnek zapytała: 

„Gdzie będziemy dzisiaj nocować? Musimy wybudować sobie domki. „Ja tu zostaję.”                 

Jak postanowiła tak też zrobiła. A dwie pozostałe świnki pożegnały się z nią i poszły dalej.           

W pobliżu stały snopki siana i świnka wykorzystał je do budowy swego domku. Nim nastał 

wieczór, domek świnki był gotowy. Druga świnka postanowiła wybudować swój domek z desek. 

„To   będzie solidniejszy materiał na dom niż słoma.” - powiedziała świnka do siebie i zabrała 

się do pracy. Najpierw zbiła z desek ściany, a potem położyła dach. Wieczorem domek był już 

gotowy i  świnka nie posiadała się z radości. Trzecia świnka powędrowała przed siebie. W końcu 

postanowiła, że czas już zbudować porządny dom. „Ceglany dom będzie dużo solidniejszy niż 

domek ze słomy, czy z   drewna”, pomyślała. Wzięła więc cegły i zabrała się  do pracy. 

Budowanie domku z cegieł było męczące i zajęło śwince dużo czasu. Nastała noc, kiedy dom był 

wreszcie gotowy.  Świnka była bardzo zmęczona, ale szczęśliwa, że ma dach nad głową. 

Pewnego dnia w okolicy, gdzie świnki postawiły swoje domki, pojawił się wilk. Był bardzo 

głodny i bardzo zły. Bez wahania zapukał więc do domu pierwszej świnki. Ta nie chciała 



otworzyć. Ale     wilk nie poddał się tak łatwo, nabrał powietrza i dmuchnął. Słomiany domek 

rozpadł się w jednej chwili. Zadowolony wilk wrzucił świnkę do worka i ruszył przed siebie. Nie 

uszedł daleko, kiedy na drodze zobaczył drewniany domek drugiej świnki. Zapukał raz, zapukał 

drugi raz. Świnka wyjrzała tylko przez okno, lecz nie zamierzała otwierać wilkowi. Ale wilk 

niczym się nie przejął. Znów nabrał powietrza i dmuchnął z całych sił dwa razy. Domek 

rozleciał się na kawałki. A wilk zapakował drugą świnkę do worka i poszedł dalej. Wilk znalazł 

się przed domkiem trzeciej świnki, ale ta także postanowiła nie otwierać. Wilk dmuchnął            

w domek trzy razy tak mocno, jak tylko potrafił. Ale domek ani drgnął. To rozwścieczyło wilka. 

Rzucił worek, w którym siedziały dwie małe świnki i poszedł zobaczyć, którędy może dostać się 

do domku. Tymczasem świnki wydostały się z worka i  czym prędzej pobiegły do drzwi. Trzecia 

świnka wpuściła je do środka. W domku z cegieł było ciepło i przytulnie. Świnki poczuły się              

tu bezpiecznie. Ale usłyszały, że wilk kręci się wokół domu. „Co teraz zrobi zły wilk?”                 

- zastanawiały  się. Świnki podbiegły do okna. „Wilk chce dostać się na dach!” - krzyknęła jedna 

z nich. „Na pewno zamierza wejść przez komin, żeby nas zjeść! Musimy go powstrzymać!”               

- zawołała druga świnka. Wszystkie trzy zabrały się do pracy:  rozpaliły ogień w palenisku                 

i postawiły na nim kociołek z wodą. Po chwili woda zrobiła się gorąca. Kiedy wilk wskoczył                 

do komina, spadł prosto do kociołka. A potem czmychnął z domku i nikt nigdy już go nie 

zobaczył. Trzy małe świnki zamieszkały razem w domku  z cegieł i żyły długo i szczęśliwie. 

 

Rozwinięcie  

Nauczyciel dzieli dzieci na cztery  drużyny, które budują domki:  pierwsza drużyna ze słomek,  

druga z patyczków, trzecia drużyna z kloców. Następnie dzieci z czwartej drużyny dmuchają               

z całych sił na wybudowane domki obserwując, który się nie rozpadnie. Z pociętych na 3 lub 4 

elementy dzieci indywidualnie składają w całość postacie z bajek. 

 

Zakończenie 

Rozmowa podsumowująca 

- dzieci wyciągają wnioski, że warto być pracowitym (przetrwał tylko domek tej świnki, która 

przyłożyła się do jego wybudowania). 

 

Ewaluacja zajęcia  

Wskazanie przez dziecko wybranej minki - wesołej lub smutnej - zgodnie z jego samopoczuciem 

podczas zajęć. (Dzieci mogą uzasadnić swój wybór). 

Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach.            

Opracowała 

Ewelina Stawicka 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Padniewie  


