
temat: Gdzie mieszka wilk?

Przedszkole

Scenariusz  3

Cele ogólne: 
 ‒ rozbudzanie ciekawości przyrodniczej,
 ‒ poznanie miejsc występowania wilków,
 ‒ usprawnianie manualne dłoni,
 ‒ rozwijanie spostrzegawczości
 ‒ rozbudzanie ciekawości przyrodniczej,
 ‒ wdrażanie do  pracy w grupie i zespole,
 ‒ kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
 ‒ doskonalenie koncentracji uwagi.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 ‒ wskazać położenie Karpat na mapie Polski,
 ‒ wskazać Karpaty jako miejsce występowania wilków,
 ‒ wskazać przedmioty przydatne na wycieczce,
 ‒ połączyć kropki, tworząc rysunek,
 ‒ wskazać różnice w wyglądzie zewnętrznym wilków,
 ‒ spośród wielu przedmiotów wybiera(dokonuje selekcji) te, które są niezbędne na wycieczce.

Miejsce: sala.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna, 
 ‒ zbiorowa.

Metody pracy: 
 ‒ opowiadanie,
 ‒ opis.

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.

Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ karty pracy dla każdego ucznia,
 ‒ mapa Polski,
 ‒ kredki, flamastry,
 ‒ ołówki do pisania,
 ‒ arkusz szarego papieru.
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3. Gdzie mieszka wilk?

Czynności przygotowawcze nauczyciela:
Przed rozpoczęciem zajęć należy zapoznać się ze scenariuszem i wybrać sposób realizacji poszczególnych zadań. Zgod-
nie z wybraną formą pracy – indywidualną lub zbiorową – przygotować karty pracy dla uczniów lub nanieść zadania 
z karty pracy na arkusz szarego papieru do wspólnego rozwiązania (zgodnie z instrukcją do zadań).

 ‒ Pytania do treści bajki:
 ‒ Czy w lasach Kotliny Kłodzkiej można spotkać wilka?
 ‒ Dokąd tata chciał zabrać Arka, aby mógł zobaczyć wilka?
 ‒ Gdzie w Polsce jest najwięcej wilków?
 ‒ Co to jest wataha?

Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
Nauczyciel czyta przedszkolakom bajkę. Następnie dzieci próbują odpowiedzieć na pytania związane z treścią bajki. Na-
uczyciel omawia wspólnie z nimi treść. Zwraca szczególną uwagę na nowe słowa. Na mapie Polski pokazuje dzieciom 
Karpaty.

1. Przedstawienie tekstu bajki: „Gdzie mieszka wilk?”.
Arek był już dużym chłopcem. Umiał sam założyć buciki, zapiąć kurtkę i włożyć czapkę. Potrafił też liczyć i trafić piłką 
do kosza. Lubił oglądać bajki i grać w gry komputerowe. Ale najbardziej Arek lubił rozmawiać z tatą o zwierzętach. Jego 
tata zawsze opowiadał mu ciekawe rzeczy i pokazywał kolorowe zdjęcia w swoich książkach. 
Ostatnio tata opowiadał mu o wilkach. Arek już wiedział, jak wygląda wilk i że jest on drapieżnikiem. Dziś bardzo chciał 
się dowiedzieć, gdzie mieszka wilk. Był ciekaw, czy mógłby go spotkać w lesie na wycieczce. 
Gdy tylko Arek wrócił z przedszkola, od razu udał się do taty.

 ‒ Tato, czy w sobotę, jak pójdziemy do lasu, to zobaczymy wilka?
 ‒ Nie – odpowiedział tato. – U nas nie ma wilków. Mieszkamy w Kotlinie Kłodzkiej i tu wilki nie występują.
 ‒ Szkoda… - Arek zasmucił się. – Bardzo chciałbym spotkać wilka.
 ‒ Możemy pojechać do ZOO. Tam zobaczysz wilka.
 ‒ Ale to nie to samo – Arek nie był do końca pewny, czy chce oglądać wilka w ZOO.
 ‒ Cóż, nic innego nie mogę ci zaproponować.
 ‒ No dobrze. Mogę pojechać do ZOO – zgodził się po namyśle Arek. – A gdzie mieszkają wilki?
 ‒ W Polsce najwięcej jest ich w Karpatach.
 ‒ A co to są Karpaty?
 ‒ To góry. Chodź, pokażę ci na mapie.

Tata wyjął atlas i odszukał mapę Polski. Arek z ciekawością przyglądał się wszystkiemu. 
 ‒ Spójrz, tu są Karpaty – tata wskazał ciemniejszy fragment na dole mapy. – W pozostałych regionach spotykamy cza-
sem pojedyncze watahy.

 ‒ Co to są te watahy, tato? – Arek pierwszy raz słyszał to słowo.
 ‒ Wataha to stado wilków, czyli w Polsce ok. 4 – 6 osobników. 
 ‒ Tatusiu, a pokażesz mi jeszcze raz te zdjęcia wilków w książce?
 ‒ Jasne. Chodź, poszukamy książki.

Arek szybko podbiegł do regału z książkami. I już po chwili siedział obok taty na kanapie i razem przeglądali książkę. 
A tata jeszcze raz tłumaczył Arkowi, co to są Karpaty i wataha. Arek starał się wszystko dokładnie zapamiętać, żeby 
opowiedzieć Szymonowi w przedszkolu. Bo Szymon też bardzo polubił wilki.

B. Ćwiczenia.

Gdzie leżą Karpaty?
Uzupełniając kartę pracy nr 1 dzieci utrwalają położenie Karpat na mapie Polski. Zadaniem uczniów jest wycięcie na-
zwy „Karpaty” i naklejenie jej w odpowiednim miejscu mapy. 
Zadanie można wykonać również wspólnie z uczniami, nauczyciel w tym wypadku przygotowuje przed zajęciami kon-
tur Polski na szarym papierze, wspólnie z dziećmi ustala miejsce wklejenia nazwy „Karpaty”. 
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Wyprawa do lasu.
„Arek wybiera się z tatą na wycieczkę do lasu. Co ma ze sobą zabrać? Pomóż mu wybrać odpowiednie rzeczy. ” Zada-
niem dzieci jest wskazanie na karcie pracy nr 2 rzeczy, które należy pozostawić w domu. Przy omawianiu nauczyciel 
powinien porozmawiać z dziećmi o niezbędnych rzeczach (np. apteczka, nakrycie głowy, woda mineralna) i o zasadach 
bezpieczeństwa. 

Połącz kropki.
Aby dowiedzieć się, gdzie stoi wilk, dzieci muszą połączyć kropki - karta pracy nr 3. 

Znajdź różnice.
Na karcie pracy nr 4 w każdym rzędzie są trzy rysunki wilka. Dzieci muszą odnaleźć rysunek, który różni się od dwóch 
pozostałych. 

Odszukaj i policz ślady wilka.
Karta pracy nr 5 zawiera ukryte ślady wilka. Zadaniem dzieci jest odszukanie śladów i policzenie ich. Wynik należy 
wpisać w okienko na dole karty pracy. 

Czyj to ślad?
Rozwiązanie karty pracy nr 6 poprzedzamy omówieniem tablicy edukacyjnej, dołączonej do pakietu. Nauczyciel po-
kazuje dzieciom ślady wilka. Zadaniem uczniów jest odnalezienie śladów wilka na karcie pracy nr 6 i połączenie ich 
z odpowiednim obrazkiem. Pozostałe ślady również łączą z odpowiednimi rysunkiem, przedstawiającym zwierzęta.

Zakończenie:
Na zakończenie zajęć uczniowie kończą zdania:

 ‒ Wataha jest to…
 ‒ Dowiedziałem się, że w Polsce wilki możemy spotkać….
 ‒ Na zajęciach najbardziej podobało mi się…
 ‒ Dzisiaj zaskoczyło mnie …..

Słowniczek trudniejszych pojęć:
Wataha - stado wilków lub innych zwierząt. 
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„Gdzie mieszka wilk?” - karta  pracy nr 1

Wytnij nazwę „Karpaty” i przyklej ją w odpowiednim miejscu mapy.

KARPATY
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„Gdzie mieszka wilk?” - karta  pracy nr 2

Arek pakuje rzeczy, które będą mu potrzebne na wycieczce w góry. 
Otocz pętlą rzeczy, które powinien zostawić w domu. 
Pokoloruj rzeczy, które Arek zabierze ze sobą.
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„Gdzie mieszka wilk?” - karta  pracy nr 3

Gdzie zatrzymał się wilk? Dowiesz się gdy połączysz kropki.
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W
 każdym

 rzędzie zaznacz obrazek, który różni się od pozostałych.
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„Gdzie mieszka wilk?” - karta  pracy nr 6

Połącz linią ślady z ich właścicielami.


