Scenariusz zajęć dla nauczycieli przedszkola oraz bibliotekarzy na
postawie książki Zofii Staneckiej „Gdy pada deszcz. Wizyta
goblinów”, Egmont 2018.

Temat: Wizyta goblinów
Cele ogólne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rozwijanie myślenia pojęciowego (abstrakcyjnego)
rozwijanie kompetencji językowych
wdrażanie do pracy w grupie
rozwijanie kreatywności i twórczości
rozwijanie umiejętności analizy
rozwijanie umiejętności kategoryzowania

Cele operacyjne:
1. dziecko rozumie, czym różni się świat realny od świata wyobraźni
2. dziecko zna postacie ze świata fantastyki i jest świadome, że nie istnieją one w
rzeczywistości
3. dziecko potrafi tworzyć opowiadanie, mając do dyspozycji podane słowa
4. dziecko potrafi wydobyć konkretne informacje z opowiadania
5. dziecko potrafi kategoryzować pojęcia
6. dziecko zna pojęcie fantasy i wie, czym charakteryzuje się ten gatunek literacki
Materiały:
1. 4 kolorowe miski lub kapelusze oraz 4 pudełka lub miski w jednym odmiennym od
pozostałych kolorze
2. materiały plastyczne: małe karteczki, długopisy
3. książka „Gdy pada deszcz. Wizyta goblinów” Zofii Staneckiej, Egmont
4. opaski z magicznymi rogami, koronami, innymi fantastycznymi elementami
Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
Prowadzący wita się z dziećmi przebrany za goblina albo za inne stworzenie ze świata fantasy.
Strój musi być tak dobrany, by trochę śmieszył i dzieci bez trudu rozpoznały osobę przebraną.
Prowadzący prowadzi pogadankę. Pyta dzieci: jak myślą, kim jest i czy naprawdę jest goblinem?
Skąd dzieci wiedzą, że nie jest goblinem? Czy gobliny istnieją naprawdę? Gdzie istnieją skoro nie
w rzeczywistości?
W wyniku pogadanki dzieci powinny wysnuć wniosek, że goblin jest postacią fantastyczną i żyje w
świecie wyobraźni.

Część właściwa:
1. Prowadzący przynosi 4 kolorowe miski lub kapelusze oraz 4 pudełka lub miski w jednym
odmiennym od pozostałych kolorze.
•
•
•
•

miska kolorowa – opisana „Postaci fantastyczne”
miska kolorowa – opisana „Wydarzenia fantastyczne”
miska kolorowa – opisana „ Przedmioty fantastyczne”
miska kolorowa – opisana „ Miejsca fantastyczne”

•
•
•
•

miska w neutralnym kolorze – opisana „Postaci rzeczywiste”
miska w neutralnym kolorze – opisana „Wydarzenia rzeczywiste”
miska w neutralnym kolorze – opisana „Przedmioty rzeczywiste”
miska w neutralnym kolorze – opisana „Miejsca rzeczywiste”

2. Prowadzący prosi dzieci, by podały przykłady:
•
•
•
•

postaci fantastycznych, np. z baśni,
przedmiotów fantastycznych, niezwykłych, mających szczególną moc,
wydarzeń, które nie mają miejsca w prawdziwym codziennym świecie,
miejsca, zupełnie niezwykłe, które są opisywane w baśniach, ale nikt ich nigdy nie widział.

3. Prowadzący prosi dzieci także o przykłady elementów rzeczywistych. Każdy z przykładów
zapisuje na kartce i wrzuca ją do odpowiedniego kapelusza.
4. Prowadzący zapowiada, że przyniósł szczególną książkę, bo właśnie taką, która łączy te dwa
światy: rzeczywisty i fantastyczny. Wyjaśnia pojęcie fantasy.
5. Prowadzący zapowiada, że przeczyta tekst, a dzieci prosi, by za każdym razem, gdy pojawi się
słowo oznaczające fantastyczną postać, założyły opaski z magicznymi rogami, koronami, innymi
fantastycznymi elementami (tu rozdaje opaski).
6. Dzieci słuchają w skupieniu i reagują na pojawienie się magicznej postaci.
7. Prowadzący pyta, czy dzieciom podobało się opowiadanie i czy dzieci chciałyby same stworzyć
podobną historię.
8. Prowadzący wyciąga kolejno z wybranych misek elementy opowiadania, a dzieci wspólnie
opowiadają, co się wydarzyło na podstawie haseł.
Np.: Prowadzący wyciąga kolejno POSTAĆ RZECZYWISTA – MAMA KASI, PRZEDMIOT
RZECZYWISTY – JAJKO NA TWARDO, MIEJSCE RZECZYWISTE – OGRÓD,
WYDARZENIE RZECZYWISTE – CZYTANIE GAZETY, POSTAĆ FANTASTYCZNA –
SMOK, PRZEDMIOT FANTASTYCZNY – AMULET, MIEJSCE FANTASTYCZNE – SIÓDMA
GÓRA, WYDARZENIE FANTASTYCZNE – ZNIKNIĘCIE.
Opowiadanie mogłoby brzmieć tak: Mama Kasi od godziny siedziała w ogrodzie i czytała gazetę,
przed nią leżało niezjedzone jajko na twardo i dwie grzanki. Nagle nie wiadomo skąd pojawił się
smok. Był ogromny, jak ten Wawelski, co to zjadał barany. Mama przestraszyła się, ale zachowała
zimną krew.

– Dzień dobry, nie ma dziś baranów w menu – powiedziała niepewnie – skończyły się. Podajemy
wyłącznie jajka na twardo.
Smok zmieszał się, ale spróbował. Zniknął tak niespodziewanie, jak się pojawił, ale chodzą słuchy,
że odtąd mieszka za siódmą górą i jajka stały się jego przysmakiem.
Zakończenie:
Prowadzący zapowiada, że spisze wymyślone wspólnie opowiadania fantasy i podpisze jako
autorów całą grupę.
Autorki:
Agnieszka Karp-Szymańska, filolog polski, dydaktyk, specjalista literatury dziecięcej
Antonina Dróżdż, psycholog

