
 

 

1. SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 

TEMAT ZAJĘĆ: „Otwieramy drzwi do Alicji w Krainie Czarów”. 

GRUPA DOCELOWA: Uczniowie z klas I – III 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 25 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 minut 

CEL OGÓLNY:  

 wprowadzenie uczniów do tematyki książki „Alicja w Krainie Czarów”. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 zapoznanie uczniów z  postaciami występującymi w książce „Alicja w Krainie 

Czarów” 

 rozwijanie sprawności manualnej i precyzji, 

 usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

 rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, 

 kształtowanie umiejętności pracy z zachowaniem ładu i porządku. 

METODY: 

 pogadanka 

 opowiadanie 

 przekaz audiowizualny 

 praktyczna. 

FORMY PRACY: 

 zbiorowa 

 grupowa, 

 indywidualna. 

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE: 

 nożyczki, 

 kredki,  

 mazaki, 



 klej, 

 papier kolorowy techniczny i rysunkowy, 

 przygotowane przez nauczyciela wydruki poszczególnych postaci. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Przywitanie uczniów. 

2. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć. 

3. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w trakcie zajęć. 

4. Odczytanie wiersza pt. „Otwierajmy drzwi” Joanny Kulmowej. 

5. Luźne wypowiedzi uczniów na temat wiersza. 

6. Przybliżenie sylwetki autora „Alicji w krainie Czarów” Lewisa Carrolla. 

7. Krótka prezentacja poszczególnych postaci występujących w książce. 

8. Omówienie sposobu wykonania gry „Memory”. 

9. Rozdanie uczniom materiałów plastycznych.. 

10. Indywidualna praca uczniów. 

11. Prezentacja i omówienie gotowych zestawów kart do gry. 

12. Porządkowanie stanowisk pracy. 

13. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach. 

 

Załączniki : 

 

Załącznik nr 1 

  

Joanna Kulmowa 

„Otwierajmy drzwi” 

  

Świat się śni i śni 

po kawałku przemierzamy kawałek- 

i ciągle są nowe drzwi, dziwne drzwi 

za duże albo za małe. 

  

Nowe drzwi otwierajmy, przekraczajmy, 

cały świat jest dla naszych marzeń. 

I sięgajmy po te sny, sięgajmy, 

żeby czas nam się nie mógł zestarzeć, 

drzwi otwierajmy, drzwi. 

  

Coś jest za wysoko w górze, 

a coś dla nas nagle za nisko. 

I drzwi są za małe, i drzwi są za duże- 

i trzeba przejść przez to wszystko. 



  

Przemierzajmy cuda, przemierzajmy, 

zanim świat będzie stary i szary. 

Pamiętajmy odtąd, pamiętajmy, 

żeśmy kiedyś przechodzili przez czary 

drzwi otwierajmy, drzwi. 


