


RELACJE Z DOROSŁYMI,  
CZYLI CZEGO ONI OD NAS CHCĄ

Scenariusz aktywności do filmu  
„Najnudniejsza babcia na świecie”



OMÓWIENIE I CELE

Scenariusz zawiera propozycje zajęć dla dzieci w wieku 4-5 lat do filmu krótkometrażowego. Zajęcia mają na celu 
zwrócenie uwagi dzieci na przekaz filmu poprzez aktywne działania oparte na jego motywach. Działanie pozwala 
bowiem dziecku lepiej rozumieć siebie i otaczający świat.   

Zajęcia są proste w realizacji i nie wymagają drogich materiałów. 



STANDARDY EDUKACYJNE

1. Podstawa programowa: I.5, II.2, II.9, III.8, Iv.1, Iv.2, IV.6, IV.7



POTRZEBNE MATERIAŁY

1. Pudełko z przedmiotami, które mogłyby należeć do babci (album ze zdjęciami, souveniry, okulary), 
do dziecka (pluszaki, zabawki, kredki) i takie, które są niejednoznaczne, np. instrument muzyczny lub książka.  

2. Dwa kłębki włóczki w różnych kolorach.  

3. Muzyka odtwarzana przez głośnik.  

4. Kartki białe i kolorowe (mogą być stare gazety, czasopisma), kredki i klej.



AKTYWNOŚCI

Nr 1  

Dzieci siedzą na podłodze. Dorosły wyciąga z pudełka po kolei przedmioty. Dzieci nazywają je i określają, do kogo 
mogą należeć - do babci czy do dziecka. Przedmioty zostają podzielone na trzy grupy - babci, dziecka i takie, 
które mogą należeć do obojga.  

Dorosły na zakończenie pyta - dlaczego do babci i dziecka należą różne przedmioty? - czy babcia i dziecko mają 
takie same potrzeby?



AKTYWNOŚCI
Nr 2  

Grupa stoi w kręgu. Dzieci będą podawać sobie włóczkę z rąk do rąk tak, żeby na środku powstała mała sieć. 
Zadaniem dziecka jest powiedzieć, co umie zrobić, Mówi i podaje włóczkę do kolegi lub koleżanki. Każde dziecko 
wypowiada się co najmniej raz, w zależności o d wielkości grupy.   
Po 1-2 rundach wypowiedzi, włóczka zostaje wymieniona na kłębek w innym kolorze i to samo zdanie zostaje 
powtórzone z tą różnicą, że dzieci wypowiadają się, co umie robić ich babcia lub inna starsza osoba w rodzinie lub 
znajoma sąsiadka.  

Dorosły podsumowuje, że sieci pokazały, że i babcia i dziecko potrafią dużo rzeczy, tylko się od siebie różnią 
potrzebami i doświadczeniem. 



AKTYWNOŚCI
Nr 3  

Ćwiczenie ma pozwolić dzieciom doświadczyć, czym jest różnica wieku, z czego wynika potrzeba spokoju i 
odpoczynku u osoby starszej. 

Zadaniem dzieci jest żywy taniec  do muzyki. Pierwszy fragment dowolnie wybranej muzyki zostanie odtworzony 
przez np. 15-30 sek, drugi fragment - przez 2-3 minuty, można czas wydłużyć.  

Dorosły pyta, kiedy dzieci były bardziej zdyszane/zmęczone: po krótkim czy po długim tańcu. Kiedy więcej 
różnych figur i układów zrobiły - w krótkim czy długim tańcu? Podsumowując, dorosły objaśnia, że różnica 
potrzeb dziecka i babci wynika z długości ich życia, doświadczeń.  Po przeżytym długim życiu człowiek potrzebuje 
więcej spokoju i żyje w innym tempie.



AKTYWNOŚCI

Nr 4 

Każde dziecko otrzymuje pustą kartkę, kredki i kolorowe papiery oraz klej. Dorosły wprowadza, że nuda jest jak 
pusta kartka. Można ją zapełnić dowolnymi rysunkami i wydzierankami. Po skończonej pracy dzieci układają swoje 
prace i omawiają je. Dorosły podsumowuje, że - jak widać po obrazkach - nuda jest niezwykle twórcza, bo daje 
nam dużo wolności i przestrzeni na nasze pomysły. 




