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Konkurs organizowany w ramach projektu „Czytelniczy budzik - czas na rodzinne czytanie” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury 

Kod pracy konkursowej: dbkmg 

Tytuł scenariusza: TEN I TAMTEN 

Ogólnopolski Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na 

podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

TEMAT: Zajęcia integracyjne podejmujące tematykę tolerancji oparte o aktywność 

czytelniczą, ruchową i plastyczną. 

CEL GŁÓWNY: Kształtowanie mechanizmu empatii i tolerancji wobec odmienności oraz 

docenienie naszej różnorodności. 

CELE SZCZEGÓŁOWE – dziecko: 

 ze zrozumieniem słucha tekstu opowiadania, 

 zna definicję słowa inny, 

 wyraża swoje spostrzeżenia związane z odmiennością, 

 wie jakie cechy są nam wspólne a jakie mogą nas od siebie różnić, 

 tworzy poprawną wypowiedź, 

 wyraża emocje, 

 postrzega różnice między nami jako coś pozytywnego i interesującego, 

 dostrzega potrzeby innych, 

 myśli i działa empatycznie, 

 tworzy atmosferę zaufania w grupie, 

 dba o bezpieczeństwo kolegów podczas zabawy, 

 bierze udział w aktywności ruchowej i plastycznej. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

a) liczba uczestników: do 25 osób 

b) wiek uczestników: 9-10 
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c) miejsce zajęć: biblioteka/sala szkolna 

d) czas trwania:1-1,5 h 

METODY: 

 problemowe: burza mózgów, dyskusja, metoda sytuacyjna, wchodzenie w rolę, 

 podające: praca z tekstem, pogadanka, rozmowa kierowana, objaśnienie, 

 praktyczne: działalność plastyczna i ruchowa. 

FORMY PRACY: 

 indywidualna 

 zbiorowa 

MATERIAŁY I ŚRODKI POMOCNICZE: książka „Ten i tamten las” Magdaleny Tulli, 

kłębek włóczki, podkład muzyczny, plansza / tablica, marker / kreda, chusta animacyjna 

Klanza, chusta, farby, przygotowany przez prowadzącego model drzewa – narysowane  

i wycięte z kartonu albo forma przestrzenna: kartonowa korona drzewa nasadzona na 

kartonową tubę 

LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ: 

 „Ten i tamten las” Magdalena Tulli, il. Alicja Rose, Wilk&Król Oficyna Wydawnicza 

2017 

 „Różni, ale tacy sami. Książka o tolerancji” Pernilla Stalfelt, Wydawnictwo Czarna 

Owieczka 2013 

 „Zabawy z chustą” red. Anna Wasilak, Wydawnictwo Klanza 2002 

 „Tańce i zabawy dla grupy” Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 

Wydawnictwo Klanza 1995 

 „Słownik Języka Polskiego PWN” Lidia Drabik, Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe 

PWN 2020 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Powitanie uczestników zajęć piosenką - Witaj, jak się masz. 

Uczestnicy siedzą w kręgu. Kolejno śpiewają każdemu koledze/koleżance piosenkę na 

melodię Panie Janie. 

Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 
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Jak się masz, jak się masz 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię witamy 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas 

Alternatywna zabawa na powitanie – Sałatka owocowa. 

Przy podkładzie muzycznym uczestnicy siadają w kręgu na krzesłach. Prowadząca podaje 

hasła (np. Kto lubi..., Kto ma dzisiaj dobry humor, Kto ma dzisiaj gorszy nastrój, Kto 

chciałby...,) a te z dzieci, których one dotyczą zamieniają się swoimi miejscami.  

Na hasło Sałatka owocowa wszyscy zamieniają się miejscami. 

2. Zabawa integracyjna – Pajęczyna. 

Uczestnicy siedzą w kręgu. Począwszy od prowadzącego przekazują sobie z rąk do rąk 

włóczkę. Każdy z uczestników przytrzymuje w dłoni jej fragment i podaje ją dalej tak, by  

w efekcie utworzyć sieć, której częścią jest każdy członek grupy. 

3. Słuchanie pierwszego rozdziału książki „Ten i tamten las” Magdaleny Tulli. 

4. Rozmowa o treści przeczytanego tekstu: 

a) Z jakimi niepokojącymi sytuacjami spotkały się zwierzęta zamieszkujące las? 

(zaśmiecanie lasu przez ludzi, sposób traktowania zwierząt na fermach futrzarskich, 

głód, obarczony ryzykiem kontakt z człowiekiem, pojawienie się nieznanego 

przybysza) 

b) Jakie były ich reakcje w zetknięciu z nieznajomą? Co o niej myślały? (niepewność, 

strach, niechęć, obojętność, złość, jedynie Florek i Klocek odczuły ciekawość, 

sympatię i troskę) 

c) Czego zwierzęta obawiały się w związku z pojawieniem się Królika? (trudności  

w zdobyciu pożywienia dla kolejnego członka grupy, dodatkowego obowiązku, 

obciążenia odpowiedzialnością i koniecznością pomocy nowemu zwierzęciu, 

sprowadzenia na grupę niebezpieczeństwa)  

d) Czym to było spowodowane? (zwierzęta widziały w Zuzannie kogoś nieznanego im, 

innego, nie chciały jej poznać bojąc się o siebie) 

e) Spójrzmy na sytuację z punktu widzenia Zuzanny. Co czuła? Czego potrzebowała? (czuła 

strach, niepewność i osamotnienie; potrzebowała opieki, bezpieczeństwa, troski, 

przyjaciół, swojego domu). 
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Zwrócenie uwagi na to, że wszystkie zwierzęta, mimo że inne od siebie, odczuwały 

podobne emocje oraz potrzeby. 

5. Zabawa integracyjna – Lustrzane odbicie. 

Przy podkładzie muzycznym uczestnicy dobierają się w pary i stają naprzeciwko siebie. 

Jeden z nich zaczyna wolno się poruszać a drugi jak najwierniej odtwarza jego ruch. Po 

tym następuje zamiana ról. 

6. Wyjaśnienie definicji inny – odmienny, drugi, nowy, różny ode mnie. 

Rozmowa o tym, czy my wszyscy jesteśmy tacy sami czy też różnimy się od siebie. Czy 

każdy z nas widzi to samo? Czy każdy z nas lubi robić to samo? Czy wszyscy mówimy 

tym samym językiem? Czy wyglądamy identycznie? Czy wszyscy myślimy o tym samym? 

Omówienie, co nas od siebie różni – burza mózgów. Prowadzący zapisuje propozycje 

uczestników na planszy/tablicy (np. płeć, wygląd, zainteresowania, zachowanie, potrzeby, 

sprawność, religia, to czym się zajmujemy). 

7. Zabawa integracyjna – Kogo brakuje. 

Uczestnicy ustawiają się w kręgu, trzymając chustę animacyjną Klanzy na wysokości pasa. 

Zamykają oczy. Prowadzący wybiera osobę lub osoby, które wchodzą pod chustę. Po 

otworzeniu oczu pozostali uczestnicy zabawy odgadują, kogo brakuje. 

8. Rozmowa o tym, czy to dobrze czy źle, że posiadamy cechy różniące nas od siebie. 

Co by było, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami? Jacy mielibyśmy wtedy być? Kto miałby o 

tym zadecydować? 

Rozmowa o tym, dlaczego obawiamy się tego, co jest inne, obce? (nie znamy tego, zaburza 

się nasze poczucie bezpieczeństwa) 

Jak sobie poradzić z tą obawą? (poznać – zadajemy pytania, słuchamy, przebywamy ze 

sobą, jesteśmy życzliwi i wyrozumiali, pomagamy) 

9. Podkreślenie zalet tego, że jesteśmy od siebie różni – burza mózgów. (każdy z nas jest 

indywidualnością, jest wyjątkowy, niepowtarzalny, uzupełniamy się, pozwala to na 

ciekawą współpracę, wzajemnie uczymy się od siebie, świat jest dzięki temu ciekawszy, to 
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naturalne i pożądane zjawisko w świecie). Prowadzący zapisuje propozycje na 

planszy/tablicy. 

10. Zabawa budująca zaufanie w grupie – Opiekunowie. 

Uczestnicy stoją w kręgu. Jeden z nich wchodzi do środka, oczy ma zasłonięte chustą. 

Przemieszcza się w obrębie okręgu, a pozostałe dzieci jedynie za pomocą dotyku 

ukierunkowują, w którą stronę ma iść. 

W trakcie zabawy zwracana jest uwaga na zachowanie ostrożności. 

Po zabawie uczestnicy określają, jakie uczucia ona w nich wywołała. 

11. Praca plastyczna – Grupowe drzewo. 

Uczestnicy odbijają swoje pokryte farbą dłonie na koronie przygotowanego wcześniej 

przez prowadzącego drzewa. 

Krótka rozmowa o wnioskach uczestników z zajęć (w jakim celu się dziś spotkaliśmy - 

porozmawialiśmy o zaletach naszej różnorodności, a to pozwala nam uświadomić sobie 

wyjątkowe i ciekawe cechy posiadane zarówno przez nas jak i innych ludzi oraz zachęca 

do poznawania siebie nawzajem; krótka rozmowa o tym jak dzieci czuły się poruszając 

taki temat, czy je zaciekawił, czy może coś je zaniepokoiło oraz o tym jak się czuły 

podczas zabaw integracyjnych i wykonywania Grupowego drzewa). 

12. Podziękowanie za zajęcia i pożegnanie uczestników zabawą integracyjną – Wypowiedz  

swoje imię. 

Uczestnicy stają w kręgu trzymając się za ręce, powoli zbliżają się do środka zacieśniając 

ów krąg, po czym równocześnie wypowiadają głośno swoje imiona.  

NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY ZAJĘĆ: Powrócenie do tematu na kolejnych 

zajęciach w czasie krótkich form aktywności stosując metody aktywizujące. 

 


