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Małgorzata Olejnik – nauczyciel-bibliotekarz                     
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 

“Mój przyjaciel Muminek”  

zajęcia w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom 

Scenariusz zajęć  

 ODBIORCA: dzieci sześcioletnie  

 MIEJSCE: Czytelnia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile  

 CZAS TRWANIA: 60 min 

 CELE GŁÓWNE: 

 zapoznanie dzieci z literaturą  
 propagowanie idei głośnego czytania dzieciom 
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci 
 wpajanie wartości moralnych 

 CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 dziecko:  

 utrwala nawyk kontaktu z książką 

 poznaje sylwetkę Tove Jansson i jej twórczość (seria książek o Muminkach) 

 rozwija pamięć, język i wyobraźnię 

 rozwija umiejętność logicznego myślenia 

 odpowiada na zadane pytania związane z przeczytanym tekstem 

 METODY: 

 słowna – słuchanie fragmentów książki, rozmowa kierowana na temat 
przeczytanego tekstu, zagadki, pogadanka 

 czynna – układanka z figur geometrycznych, zabawy, ćwiczenia śródlekcyjne 

 ŚRODKI  I POMOCE DYDAKTYCZNE: 

 książki Tove Jansson: „Opowiadania z Doliny Muminków” rozdział pt. „Historia 
o ostatnim smoku na świecie” oraz „W Dolinie Muminków” – rozdział 3  

 komputer  z dostępem do Internetu, laptop, rzutnik, ekran, głośniki 
 prezentacja w programie Power Point – slajdy na temat życia i twórczości Tove 

Jansson oraz slajdy do zabawy „Jaka to postać” (zgadywanie bohaterów książki 
po rekwizytach) 

 zestaw kolorowych figur geometrycznych – dla każdego dziecka: 1 koło,  
1 kwadrat, 1 trójkąt, para prostokątów w jednym kolorze i druga para 
prostokątów w innym kolorze. Biała kartka jako podkładka do układanych 
figur 

 rekwizyty do zabawy „Bagaż podróżnika” - plecak, strój do kąpania, koc, 
apteczka, latarka, czapka z daszkiem, mapa, środek na komary, woda do picia 
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 inne książeczki o Muminkach (m. in. adaptacje książek o Muminkach 
autorstwa Haralda Sonessona – „Tatuś Muminka na rybach”, „Wyprawa 
odkrywców”, „Muminek i niespodzianka”) 

 FORMY PRACY: 

 zbiorowa, indywidualna 

 PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. „WITAM DZIECI” – celem zabawy jest wprowadzenie serdecznej atmosfery, rozpoznanie 

zainteresowań dzieci. Prowadzący rozpoczyna słowami: „Witam dzieci, które…” (lubią 

rysować, śpiewać, budować z klocków, piły rano kakao, lubią jeść lody, lubią grać  

w piłkę, noszą okulary, mają siostrę itp.). Dzieci, które czują się powitane, machają do 

prowadzącego ręką. 

2. Biografia Tove Jansson – pokaz slajdów w programie Power Point (Załącznik nr 1): 

 fińska pisarka, malarka i ilustratorka żyjąca w latach 1914-2001 

 pochodziła z artystycznej rodziny: matka-ilustratorka, ojciec-rzeźbiarz 

 pomysł stworzenia serii książek o Muminkach zrodził się w 1939 r., jako chęć powrotu 

do krainy beztroskiego, sielankowego dzieciństwa, gdzie żyją łagodne, przyjazne  

i pokojowo nastawione istoty 

 sekret popularności książek o Muminkach – zawierają przesłanie skierowane zarówno 

do odbiorcy dziecięcego, jak i dorosłego 

3. Zaprezentowanie piosenki z filmu o Muminkach „Zaćmienie słońca” 

http://www.youtube.com/watch?v=KomkhDWkKVM (dostęp 09.05.2013) 

4. Głośne czytanie fragmentu książki „W Dolinie Muminków” - Rozdział 3. 

5. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu. 

6. Zabawa „ROBIMY NALEŚNIKI” – ćwiczenie narządów mowy, które rozwija wyobraźnię. 

Dzieci ustalają, z jakich składników powstaje ciasto na naleśniki, następnie napełniają 

mikser składnikami – mlekiem (ciur, ciur), jajkami (plum, plum), mąką (syp, syp). 

Włączają mikser (klaśnięcie), miksują (machają rękami i wydają dźwięk „żżżż”), wyłączają 

mikser (klaśnięcie). 

7. Zabawa „BAGAŻ PODRÓŻNIKA” – nauczyciel rozkłada za parawanem zgromadzone 

przedmioty, które przydadzą się w podróży. Wskazane dziecko wchodzi za parawan, 

wybiera jeden przedmiot, a następnie opisuje kolegom jego przeznaczenie. Pozostałe 

http://www.youtube.com/watch?v=KomkhDWkKVM
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dzieci zgadują, o jaki przedmiot chodzi (plecak, strój do kąpania, koc, apteczka, latarka, 

czapka z daszkiem, mapa, środek na komary, woda do picia). 

8. „JAKA TO POSTAĆ” – zgadywanie poszczególnych bohaterów książki po 

zaprezentowanych rekwizytach – pokaz slajdów w programie Power Point (Mama 

Muminka, Włóczykij, Panna Migotka, Tatuś Muminka, Paszczak, Mała Mi, Muminek) 

(Załącznik nr 2). 

9. Głośne czytanie fragmentu książki „Opowiadania z Doliny Muminków” rozdział 4 – 

„Historia o ostatnim smoku na świecie”. 

10. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu książki.  

11. Zabawa z figurami geometrycznymi „Magiczna układanka” – każde dziecko otrzymuje 

zestaw figur (1 koło, 1 kwadrat, 1 trójkąt, para prostokątów w jednym kolorze i druga 

para prostokątów w innym kolorze) oraz białą kartkę jako podkładkę do układanych 

obrazków: 

 Pajacyk – nauczyciel prosi, by dzieci ułożyły na środku kartki koło, nad kołem – 

trójkąt, poniżej koła – kwadrat, po obu bokach kwadratu – po jednym 

prostokącie, natomiast pod kwadratem – dwa kolejne prostokąty. Jednocześnie 

nauczyciel układa obrazek razem z dziećmi na tablicy 

 Domek z ogródkiem – koło na górze kartki, kwadrat na dole kartki, trójkąt nad 

kwadratem, na prawo i lewo od kwadratu – po dwie pary prostokątów 

 Dzieci układają z figur dowolny obrazek. 

12. Zakończenie zajęć i zachęcenie dzieci do sięgania po książki Tove Jansson o Muminkach. 

13. Ewaluacja – dzieci oceniają zajęcia poprzez wybór odpowiedniego obrazka: słoneczka 

(zajęcia podobały się) lub chmurki z piorunem (zajęcia nie podobały się). 

 

 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

 

 

 


