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Scenariusz zajęcia 
Wiek dzieci: 6-7 lat 

Temat zajęcia: ,,Co robić, aby być bezpiecznym?” – teatrzyk kukiełkowy na podstawie bajki 
,,O siedmiu koźlątkach” 

Cele operacyjne: 

dziecko : 

- oceni zachowanie koźlątek 
- poda rozwiązanie zagadek słownych 
- wie w jakich sytuacjach naleŜy zachować ostroŜności w kontaktach z osobami obcymi 
- zna sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
– rozumie konieczność ograniczonego zaufania wobec obcych 
- sporządzi z pamięci portret kolegi 
 
 
Metoda: teatrzyk, rozmowa, opowiadanie, drama, zadania stawiane dziecku do wykonania. 
Forma: grupowa, zbiorowa, indywidualna 
Środki dydaktyczne: ławeczka, drabinki, drąŜki, tunel, skakanka, pacynki, parawan, bajka  
„O wilku i siedmiu koźlątkach”, krzyŜówka, zagadki, kreda, magnetofon, płyta CD   

 
 
 

 PRZEBIEG ZAJĘCIA 
 
Dzieci wchodzą do wcześniej przygotowanej sali, w której znajduje się tor przeszkód.  
  

1. Nauczycielka zaprasza dzieci na wyprawę do lasu. 
- wychodzimy do lasu - dzieci maszerują po sali unosząc wysoko nogi. 
- dochodzimy do rzeki, która płynie przez lasek – dzieci przechodzą przez ławeczkę unosząc 
ręce do boku. 
- z drugiej strony rzeki jest niewielka górka, którą trzeba pokonać – dzieci przechodzą przez 
drabinki. 
- pokonaliśmy górę, ale przed nami wyrasta gąszcz krzaków – dzieci przechodzą slalomem 
wokół poustawianych drąŜków 
- nagle przed nami pojawia się tunel. Musimy go pokonać – dzieci przechodzą przez 
ustawiony tunel na czworakach. 
- uf… przeszliśmy, teraz przed nami widnieje wąska ścieŜka – na podłodze leŜy ułoŜona 
skakanka po której dzieci przechodzą. 
 
- Proszę bardzo dotarliśmy do polany. Na polanie stoi domek; jak myślicie z jakiej bajki on 
jest? Dzieci wysuwają swoje propozycje. 
- KaŜdy z  was moŜe mieć rację, ale aby tego się na pewno dowiedzieć, z jakiej on pochodzi 
bajki rozwiąŜemy krzyŜówkę. 



2. Dzieci siadają przed tablicą rozwiązują zagadki czytane przez nauczycielkę. 
Odpowiedź wpisują do poszczególnych rubryk. Hasłem krzyŜówki jest bajka ,,O 
siedmiu koźlątkach” 

 
 

1. SłuŜy do mycia, słuŜy do picia. Bez niej nie byłoby na ziemi Ŝycia.(woda) 
2. Nie ma kół, a zjedzie w dół, po śniegu białym, torze wspaniałym.(sanki) 
3. Jakie to zwierzę, gdy chce babcię połknąć udaje wnuczkę? (wilk) 
4. Jakim to pojazdem, ciągniętym przez konie podróŜowali królowie? (kareta) 
5. Czasem jest czarny, siwy lub bury, leci z komina ponad chmury? (dym) 
6. Fruwa nad łąką i polem, ma delikatne, kolorowe skrzydła. ( motyl) 
7. Bajkowe panienki nie lubią sukienki, wszystkie wolą rybi ogon i dlatego pływać 

mogą? (syrenki) 
8. Kto odpowie szybko mi, który miesiąc ma najmniej dni? (luty) 
9. Tak cicho chodzi, Ŝe nikt go nie słyszy, więc dlatego boją się go myszy. (kot) 
10. Mały daszek kolorowy, jak spadochron się rozpina. Przed wilgocią chroni głowy, 

kiedy w ręku się go trzyma. (parasol) 
11. Dziecko klaczy? (źrebak) 
12. Kto na skrzyŜowaniu bez obawy staje i zatrzyma auta i tramwaje? (policjant) 
13. Wszyscy znamy biały pył, który wcześniej ziarnem był. (mąka) 
14. Choć nie rolnik rolę ma, często w teatrze lub w filmie gra. (aktor) 
15. Bzyka koło ucha, nie osa, nie mucha, kiedy cię ukuje bąbel wyskakuje. (komar) 
16. Firanka z mleka łąkę powleka. (mgła) 
17. Następuje po dniu?(noc) 
18.  Daleko niesie odgłosy w lesie. (echo) 

 
3. Przedstawienie dzieciom bajki ,,O siedmiu koźlątkach” formie teatrzyku. 
4. Rozmowa na temat obejrzanego teatrzyku: 

- Dlaczego mama zostawiła koźlątka same w domu? 
- O co mama prosiła swoje dzieci? 

     

       
     

       
     
      

        
     

    
         
        

         
     

     
 

       
     

   
     



- W jaki sposób wilk próbował przechytrzyć dzieci? 
- Co sądzicie o  zachowaniu się małych koźlątek? 
 

5. Zabawa muzyczno – ruchowa wg. Klanzy „Magiczna liczba 7” 
 
„Czy znasz, czy znasz magiczna liczbę siedem? 
Czy znasz, czy znasz magiczna liczbę siedem?” 
- to jest jeden – wysuwamy do przodu prawą nogę 
- to jest dwa – wysuwamy do przodu lewą nogę 
- to jest trzy – klęk na prawe kolano 
- to jest cztery – klęk na lewe kolano 
- to jest pięć – dotknięcie podłogi prawym łokciem 
- to jest sześć – dotknięcie podłogi lewym łokciem 
- to jest siedem – opieramy brodę o podłogę 

,,JuŜ znam, juŜ znam magiczną liczbę siedem” 
 

6. Mama koźlątek zostawiła swoje dzieci same w domu, aby wyjść do sklepu po 
zakupy. W jakich sytuacjach wy zostajecie sami? 
- Co naleŜy zrobić, gdy ktoś obcy chce abyście oddalili się z nim z miejsca 
zabawy? 
Nauczycielka informuje dzieci, Ŝe istnieją sytuacje, które niewinnie wyglądają, ale 
mogą być dla dziecka niebezpieczne. Dlatego dziecko nigdy nie moŜe samo 
oddalić się z inną, obcą osobą z miejsca zabawy.  
 
Nauczycielka przedstawia dziecku sytuacje, w trakcie których ma stanowczo i 
głośno powiedzieć ,,NIE”, co ma na celu uświadomienie dzieciom, Ŝe bardzo 
często osoba, która chce nas skrzywdzić nie wyróŜnia się ubiorem od ludzi 
znajdujących się w otoczeniu, wręcz często wydaje się sympatyczna.  
 
- starszy chłopiec bawi się na waszym podwórku, ma piłkę, zaprasza cię na swój 
plac zabaw na którym jest boisko. 
- miła pani rozmawia z tobą, zna twoje imię i informuje cię, Ŝe jest koleŜanką z 
pracy twojej mamy, ma zabrać z waszego domu waŜne dokumenty. Prosi ciebie, 
byś otworzył wasze mieszkanie. 
- młody męŜczyzna ubrany na sportowo jedzie na rowerze, proponuje ci, Ŝe cię 
przewiezie. Przekonuje, abyś się nie bał, bo mama się o tym nie dowie.  
 - Biegasz po parku, młody pan mówi, Ŝe twój tata jest z jego synem niedaleko 
stąd. On ciebie do niego zaprowadzi i proponuje ci, abyś z jego synem przejechał 
się na gokardach.  
- bawisz się koło bloku, jest gorąco. Podchodzi do ciebie uśmiechnięta starsza  
pani i proponuje ci, abyś z nią poszedł do sklepu za rogiem a ona kupi ci dla 
ochłody loda. 
- starszy pan z laską spaceruje obok placu zabaw z psem na smyczy.  Piesek 
bardzo ci się podoba, głaszczesz go. Pan informuje cię, Ŝe w domu posiada małe 
szczeniaczki i zaprasza cię, abyś poszła z nim, a on ci je pokaŜe, jednego moŜe 
oddać, musisz tylko je zobaczyć i wybrać którego chciałabyś. 
- Bawisz się u babci przed blokiem. Przychodzi na plac zabaw pan, który mówi Ŝe 
twoja mama poprosiła go, aby zawiózł ciebie do domu samochodem, tam czeka na 
ciebie niespodzianka. Babcia wie, Ŝe on ma ciebie odebrać i prosi cię, abyś się 
pośpieszył. 



 
- sympatyczna starsza para przechodzi koło placu zabaw, częstuje ciebie 
cukierkami.  
- młoda kobieta woła ciebie po imieniu i mówi: jestem przyjaciółką twojej mamy,  
chcę zrobić jej niespodziankę i potrzebuję twojej pomocy, pomoŜesz jej wybrać 
dla niej prezent, mówi: choć kupimy go wspólnie. 
- bawisz się w piaskownicy, na ławeczkę podchodzi pani i mówi, Ŝe ma starszą od 
ciebie córeczkę. Ma wiele lalek, którymi juŜ się nie bawi. JeŜeli chcesz to ci je 
odda, musisz tylko pójść z nią na chwilę do jej domu. 
 
 

7. ,,Powiedz ,,Nie” - drama. Dzieci dobierają się w pary. KaŜda para ma wymyślić 
scenkę, w której jedno z dzieci namawia drugie do oddalenia się od miejsca 
zabawy.  Dziecko, które jest namawiane na kaŜdy z argumentów odpowiada 
stanowczo ,,Nie” . Dziecko uczy się, w jaki sposób zareagować w sytuacjach, 
kiedy jesteśmy zaczepiani  przez obce osoby, a nie ma nikogo innego w pobliŜu. 
W sytuacji zagroŜenia dziecko ma uciekać lub głośno krzyczeć. 
 

8. ,,Rysopis obcego!” – praca plastyczna.  
Do sali zaproszone jest dziecko z innej grupy. Zadaniem zgromadzonych dzieci 
jest dokładne przyjrzenie się koledze, lub koleŜance i zapamiętanie szczegółów 
jego wyglądu: kolor oczu, kolor i długość włosów, szczegóły dotyczące ubioru.  
Kiedy zaproszona osoba wyjdzie z sali dzieci z pamięci rysują za pomocą pasteli 
jej portret. Po zakończeniu następuje weryfikacja pracy w obecności osoby, która 
była rysowana. Dzieci mogą podzielić się, tym co mi najwięcej sprawiało 
trudności, oraz zauwaŜyć jakie popełniły pomyłki. 
Zadaniem uświadomić dziecku, Ŝe jego informacje mogą być wykorzystane przez 
policję i mogą pomóc innym. 

9. Wywieszenie prac na wystawkę. 
 
 

  
 
 
 


