SCENARIUSZ KONKURSU „JESTEM ZDROWY I BEZPIECZNY”
Organizowanego we współpracy z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ nr LIV w Warszawie przy ulicy Ludowej 4,
w dniu. 11.02.2014
Cele:

Podsumowanie wiadomości dzieci na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Zachęcenie dzieci do aktywnego i zdrowego stylu życia

Pomoce:

Wybrane pozycje literatury dziecięcej związane tematycznie z tematem konkursu, karty
Pracy dla dzieci w postaci książeczek do kolorowania, kredki, dyplomy dla dzieci za udział
W konkursie, dyplom dla pani bibliotekarki

Przebieg:
1. Rozmowa z panią bibliotekarką na temat celu i miejsca spotkania, zapoznanie dzieci ze
scenariuszem spotkania, rozdanie książeczek do kolorowania.
2. Kolorowanie książeczek przez dzieci w trakcie prezentacji przez panią bibliotekarkę kolejnych
pozycji literatury dziecięcej.
Zadaniem dzieci jest udzielenie poprawnej odpowiedzi (np. poprzez pokolorowanie
właściwych obrazków) na pytanie pani bibliotekarki.
a) „Skakanka” J. Tuwim, „Leń” J. Brzechwa (zdj. 1, 2)
Pytanie: Co jest lepsze dla zdrowia: bieganie, jazda na rowerze czy
Siedzenie i np. oglądanie TV lub granie na komputerze?
Zadanie dla dziecka: Obrysuj postaci dzieci, które będą sprawne i zdrowe.
b) „Chory kotek” J. Brzechwa (zdj. 3, 4)
Pytanie: Dlaczego kotek zachorował? Co trzeba jeść, żeby być zdrowym?
Zadanie dla dziecka: Pokoloruj produkty, które służą zdrowiu.
c) „Kukuryku na ręczniku” M. Kownacka (zdj. 5, 6)
Pytanie: Jak często w ciągu dnia należy myć zęby i ręce?
Zadanie dla dziecka: Obrysuj przedmioty, które są niezbędne dla zdrowia,
czystości.
d) „Wilk i 7 koźlątek” Bracia Grimm (zdj. 7, 8)
Pytanie: Czy warto otwierać drzwi osobom obcym?
Zadanie dla dziecka: Pokoloruj postaci dzieci, które postępują właściwie.
e) „Jak Wojtuś został strażakiem” Cz. Janczarski (zdj. 9, 10)
Pytanie: Kiedy dzwonimy do straży? Jaki jest numer straży pożarnej?
f) „Przygoda z małpką” S. Szuchowa (zdj. 11, 12)
Pytanie: Kiedy dzwonimy na policję? Jaki jest numer policji?
g) „Katar” J. Brzechwa
Pytanie: Kiedy dzwonimy po pogotowie? Jaki jest numer pogotowia
ratunkowego?
Zadanie dla dziecka: Połącz linią (ilustracje przedstawiają samochody:
strażacki, policyjny i pogotowia ratunkowego) z właściwym numerem
alarmowym.
3. Projektowani e i ozdabianie strony tytułowej książeczki przez autorów – dzieci. (zdj. 13, 14)
4. Sprawdzenie.
5. Wręczenie dzieciom dyplomów „JESTEM ZDROWY I BEZPIECZNY”. (zdj. 15, 16)
6. Podziękowanie pani bibliotekarce, wręczenie przez dzieci dyplomu – podziękowania.
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