
temat: Czy wilk jest zły?

Przedszkole

Scenariusz  1

Cele ogólne: 
 ‒ zapoznanie z wyglądem wilka,
 ‒ rozbudzanie ciekawości przyrodniczej,
 ‒ wdrażanie do  pracy w grupie i zespole,
 ‒ rozwijanie spostrzegawczości,
 ‒ rozwijanie umiejętności liczenia,
 ‒ kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
 ‒ doskonalenie koncentracji uwagi,
 ‒ utrwalenie pisowni wyrazów związanych z tematem zajęć,
 ‒ usprawnienie koordynacji ręka – oko,
 ‒ usprawnianie manualne dłoni.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 ‒ wykonać proste obliczenia,
 ‒ odczytać wiadomość, wykreślając zbędne litery,
 ‒ wykonać rysunek, kierując się instrukcją nauczyciela,
 ‒ powtórzyć wierszyk z pamięci,
 ‒ znaleźć właściwą drogę przez labirynt,
 ‒ narysować szlaczek wg wzoru,
 ‒ wskazać wilka na obrazku.

Miejsce: sala.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna, 
 ‒ grupowa, 
 ‒ zbiorowa.

Metody pracy: 
 ‒ opowiadanie,
 ‒ opis,
 ‒ pokaz,
 ‒ pogadanka (rozmowa).

Wiek uczestników: 4 – 6 lat.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 
Jest to temat opracowany na cały dzień pracy, w zależności od rozkładu zajęć w przedszkolu. Nauczyciel może również 
rozłożyć zadania na kilka dni, jeżeli uzna to za konieczne. W takim wypadku zajęcia należy rozpocząć od przypomnie-
nia bajki, porozmawiać z dziećmi o treści, wykorzystując pytania naprowadzające ze scenariusza.

Optymalna liczba uczestników: 
 ‒ optymalna liczba uczestników: 5 – 15 uczniów, 
 ‒ przy pracy grupowej: 2 – 4 uczniów w jednej grupie.

autor: Monika Czerkas
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Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ karty pracy dla każdego ucznia,
 ‒ tablica edukacyjna załączona do pakietu,
 ‒ kredki, flamastry,
 ‒ kartki do rysowania,
 ‒ mapa Polski,
 ‒ ołówki.

Czynności przygotowawcze nauczyciela:
Przed zajęciami należy przygotować karty pracy dla uczniów, materiały papiernicze oraz planszę edukacyjną, załączo-
ną do pakietu.
Karta pracy nr 1 – wykreślanka – w  zależności od umiejętności dzieci, może być rozwiązywana samodzielnie lub roz-
wiązuje ją nauczyciel wspólnie z dziećmi – wtedy należy przygotować duży plakat z przepisaną zaszyfrowaną wiadomo-
ścią, np. na arkuszu szarego papieru.

Pytania do treści bajki:
 ‒ Ile lat miał Arek?
 ‒ O czym przypomniał sobie Arek rano i co sprawiło, że chciał iść do przedszkola?
 ‒ Jaką bajkę przedstawiła pani w teatrzyku kukiełkowym?
 ‒ Kim był tata Arka?
 ‒ W jakich miejscach żyją wilki?
 ‒ Jak wygląda wilk?
 ‒ Czy prawdziwy wilk jest taki, jak w bajce o Czerwonym Kapturku?

Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
Nauczyciel zaczyna od rozmowy z dziećmi na temat wilka. Kto wie, jak wygląda wilk? Czy ktoś zna bajkę, w której wy-
stępuje wilk? Czy wilk jest zły? A może dobry? Czy możemy to stwierdzić, nie znając wilka dokładnie? Następnie infor-
muje dzieci, że na dzisiejszych zajęciach spróbujemy poznać wilka.
Nauczyciel czyta przedszkolakom bajkę. Następnie dzieci próbują odpowiedzieć na pytania związane z treścią bajki. 

1. Przedstawienie tekstu bajki: „Nie taki wilk straszny…”.
Arek był już dużym chłopcem. Przynajmniej sam tak o sobie mówił. Mama wciąż nazywała go swoim malutkim syn-
kiem. Ale Arek właśnie skończył 4 lata i przeszedł do starszaków w przedszkolu. Umiał sam założyć kurtkę i czapkę, a na-
wet zawiązać sobie szalik. Potrafił też głośno śpiewać piosenki i recytować wierszyki. Ale najbardziej Arek lubił, gdy ro-
dzice czytali mu bajki na dobranoc. Miał swoje ulubione książeczki, które trzymał na półce koło łóżka i sięgał po nie za-
wsze, gdy nie mógł zasnąć. Wprawdzie nie potrafił jeszcze czytać, ale to nie miało znaczenia, bo teksty znał na pamięć. 
Arek bardzo lubił swoje przedszkole i swoją wychowawczynię – panią Halinkę. Jednak dziś rano wcale nie chciało mu się 
wstawać. Najchętniej zakryłby głowę kołdrą i poszedł dalej spać. Ale mama była uparta i co chwilę przychodziła spraw-
dzić, czy już wstał. Arek był coraz bardziej zły. Zacisnął zęby i już, już miał się rozpłakać, gdy nagle przypomniał sobie, 
że dziś w przedszkolu miało być przedstawienie kukiełkowe! 

 ‒ Mamusiu – krzyknął wyskakując z łóżka – już wstałem! Idę do łazienki.
Bo Arek umiał już sam myć zęby i ubierać się. Teraz z zapałem kręcił kółka swoją szczoteczką do zębów z głową smo-
ka na rączce. Zadowolony dokończył mycie, włożył ubranka naszykowane wieczorem przez mamę i zszedł do kuchni. 

 ‒ Mamusiu, ja już chcę iść do przedszkola.
 ‒ Cieszę się – uśmiechnęła się do niego mama. – A co sprawiło, że tak nagle zmieniłeś zdanie?
 ‒ Bo przypomniałem sobie, że pani Halinka obiecała nam dzisiaj teatrzyk kukiełkowy. A ja bardzo lubię przedstawienia.
 ‒ Faktycznie, nie możesz tego przegapić, więc lepiej się pośpiesz i idźmy już.

I tak Arek w wyśmienitym humorze pomaszerował z mamą do przedszkola. Niestety po południu, gdy mama po niego 
przyszła, nie miał już wesołej miny.
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 ‒ Arusiu, co się stało? Jesteś smutny? – spytała zmartwiona mama.
 ‒ Och mamusiu, pani opowiadała o strasznym wilku i on zjadł Czerwonego Kapturka i babcię. A jak przyjdzie do mnie 
i mnie też zje?

Arek naprawdę był wystraszony i bał się wilka. Wydawało mu się, że już nigdy nie położy się spać. Postanowił sobie, że 
całą noc będzie czuwał i ochraniał wszystkich przed wilkiem…

 ‒ Wiesz co synku, wydaje mi się, że taki zły wilk, to był tylko w bajce. W rzeczywistości wilki nie są złe. I nie zjadają lu-
dzi, nie przychodzą do ich domów – opowiadała mama, gdy wychodzili z przedszkola.

 ‒ Naprawdę? A skąd to wiesz, mamusiu?
 ‒ Chyba gdzieś o tym czytałam. W domu możemy zapytać tatę. On ci to wszystko lepiej wytłumaczy.

Tata Arka był biologiem i Arkowi wydawało się, że wie wszystko o wszystkich zwierzętach. Zawsze pokazywał mu ob-
razki w swoich książkach i opowiadał ciekawe rzeczy o różnych mieszkańcach lasów. Teraz Arek usiadł tacie na kolanach 
i opowiedział o teatrzyku kukiełkowym, o strasznym wilku, o Czerwonym Kapturku i jego babci. Tata słuchał uważnie, 
przytulał mocno Arka i ze zrozumieniem kiwał głową. 

 ‒ Zobacz, tu są zdjęcia wilka – powiedział tata, zdejmując jakąś książkę ze swojej półki. – Wilki żyją w ustronnych i ci-
chych okolicach. Niechętnie spotykają się z ludźmi. Wolą miejsca trudno dostępne, gdzie nikt z ludzi im nie prze-
szkadza.

Arek obejrzał fotografie wilka. I bardzo mu się spodobały. Wcale nie był to groźny zwierz, który zjada babcie. Przypo-
minał mu raczej dużego psa, a Arek bardzo lubił psy. Wilk był brunatny, z ciemniejszym futerkiem na grzbiecie i jaśniej-
szym na brzuchu. Miał mądre oczy, które rozglądały się po okolicy. Uszy wilka były małe i sterczały do góry. Za to ogon 
był długi, puszysty i zwisał w dół, do ziemi. Na żadnym zdjęciu wilk nie merdał ogonem w górze, jak pies sąsiada. 

 ‒ Wiesz co, tato, ja chyba polubię wilka – powiedział Arek stanowczo. – Wcale nie jest taki straszny, jak w bajce o Czer-
wonym Kapturku. Wygląda pięknie na tych zdjęciach i nie ma wielkich zębów, ogromnych oczu i uszu… 

 ‒ Pamiętaj, że „Czerwony Kapturek” to tylko bajka – odparł tato – a w bajkach świat nie zawsze jest taki, jak w rzeczy-
wistości.

 ‒ No wiem. Jestem już przecież duży. 
Tato tylko się uśmiechnął. 

 ‒ Więc chodź mój duży synku pojeździć na rowerze.
 ‒ Super – krzyknął Arek i już pędził do przedpokoju, ubierać buty.

B. Ćwiczenia.

Opowiedz mi o wilku.
Zaczynamy od rozmowy z dziećmi – pytamy, czym różnił się wilk z bajki o Czerwonym Kapturku od wilka, którego opi-
sał Arkowi jego tata? Jak wygląda wilk? Proponujemy pokazać dzieciom planszę edukacyjną, dołączoną do pakietu, pre-
zentującą wygląd wilka. 

Zabawa ruchowa „Trop w trop – wędrujemy wilczym truchtem”.
Karta pracy nr 1 to zaszyfrowana wiadomość. Aby ją odczytać, należy skreślić wszystkie literki: B, D, F. Pozostałe 
utworzą hasło: W Polsce wilki żyją głównie w Karpatach. 
W starszej grupie dzieci mogą samodzielnie (lub w parach) rozwiązywać zadanie. Młodsza grupa, gdzie dzieci nie potra-
fią jeszcze czytać, może wykonać to zadanie wspólnie z nauczycielem. W tym przypadku należy powiększyć kartę pracy 
i wykreślać literki wspólnie. Nauczyciel na zakończenie zapisuje hasło i je odczytuje.
Na zakończenie ćwiczenia wychowawca wyjaśnia dzieciom, co to są Karpaty i pokazuje je na mapie Polski. 

Pobawmy się z wilkiem.
Wszyscy siedzą w kręgu na dywanie. Jedno dziecko wchodzi do środka i siada po turecku –  będzie wilkiem. Dzieci mó-
wią wierszyk:

„Idzie, idzie wilk.
Zostań z nami kilka chwil.
My się z tobą pobawimy,
Wszystkie ruchy powtórzymy.”
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Dziecko w środku kręgu wykonuje proste ćwiczenie gimnastyczne lub pokazuje jakiś gest (np. skacze jak żabka, podska-
kuje na jednej nodze, macha ręką itp.). Wszyscy powtarzają ćwiczenie. Dziecko ze środka kręgu wybiera dowolną oso-
bę na swego następcę. 
Zabawa toczy się przez dowolną liczbę rund.

Narysujmy wilka.
Nauczyciel krok po kroku pokazuje dzieciom, jak narysować wilka (patrz załącznik 1)
Nasz wilk jest gotowy! Możecie pokolorować rysunek.

Policz z wilkiem.
Małe wilki wybrały się na zwiedzanie okolicy. Uzupełnij kartę pracy i policz, ile niespodzianek spotkały na swojej drodze. 
Karta pracy nr 2 to zadanie matematyczne. Przy każdym obrazku należy dorysować odpowiednią ilość elementów, tak 
aby łącznie było ich tyle, ile pokazuje cyfra. 

Labirynt. 
karta pracy nr 3 to labirynt, przez który należy znaleźć właściwą drogę, prowadzącą do rzeki. 
Wilki wybrały się nad rzekę. Pomóż im znaleźć drogę, która je tam zaprowadzi. 

Dokończ szlaczek.
Małe wilki bawiły się na łące w ganianego. Każdy z nich zostawił inny ślad. Dokończ rysować szlaczki po śladach wil-
ków – karta pracy nr 4. 

Zakończenie
Na zakończenie zajęć wywieszamy wszystkie prace dzieci. Uczniowie kończą zdania:

 ‒ Na dzisiejszych zajęciach….
 ‒ Zaskoczyło mnie, że….
 ‒ Dowiedziałem się, że….
 ‒ Wilk jest….

Słowniczek trudniejszych pojęć
Karpaty – łańcuch górski w środkowej Europie (jeden z największych w tej części świata), ciągnący się łukiem przez te-
rytoria Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii i Serbii.
Łania – samica jelenia; nie posiada poroża, osiąga masę 90 kg. 

Wybrane pozycje z literatury:
1. Stowarzyszenie dla Natury Wilk:  http://www.polskiwilk.org.pl/



Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Arek otrzymał zaszyfrowaną wiadomość. 
Aby ją odczytać, wykreśl wszystkie literki B D F. 
Pozostałe utworzą hasło. Zapisz je poniżej.

„Czy wilk jest zły?” - karta  pracy nr 1
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Małe wilki wybrały się na zwiedzanie okolicy. Uzupełnij kartę pracy i policz, ile niespodzianek spotkały na swojej drodze . 
Dorysuj w każdym zbiorze odpowiednią ilość elementów, aby łącznie było ich tyle, ile pokazuje liczba. 

„Czy wilk jest zły?” - karta  pracy nr 2
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