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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 
 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem 

TIK   
 

Rodzaj zajęć: Kreatywne pisanie. 
 

Tytuł scenariusza:  Tworzenie baśni. 

Etap edukacyjny:  II (klasy V- VI szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Ewa Pasznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas 

trwania 

Uwagi   

 

1  W Krainie Baśni 

Zgaduj- zgadula, czyli , co to za 

baśń? - uczniowie rozpoznają tytuły  

baśni, na podstawie ilustracji.  

Następnie  zespoły  10- osobowe  

lub zespoły klasowe losują lub 

wybierają  utwór, który będą 

przerabiać. 

Dzieci  szukają tekstów baśni w 

różnych źródłach (w książkach i w 

Internecie), porównują je, 

wyjaśniają przyczyny  różnic w 

treści. Wspólnie wybierają wersję 

najciekawszą. 

1 

godzina 

Pomoce:   

Plansze z 

ilustracjami z baśni 

Kartki z tytułami 

baśni 

Książki dla dzieci 

iPady/ komputery 

z dostępem do 

Internetu 

 

 

2-3 Tworzenie fabuły nowej baśni 

 Nauczyciel informuje, którą część 

baśni uczniowie będą zmieniać : 

początek, środek czy koniec. 

Uczniowie zmieniają treść baśni, 

zgodnie z zadaniem: 

-kreują nowych bohaterów, 

- określają miejsca i czasu zdarzeń, 

- wymyślają  nowe  wątków i łączą 

je  z oryginalnymi, 

- komputerowo zapisują treść  

utworu, 

- prezentują efekty pracy. 

2 

godziny 

Pomoce:   

iPady/ komputery 

z dostępem do 

Internetu 

projektor 

 

4-5 Adaptacja utworu na scenę 

Przekształcenie powstałego utworu 

epickiego w dramat. 

2 

godziny 

Pomoce:   

iPady/ komputery 

z dostępem do 



 
-rozpisanie dialogów, 

- tworzenie  didaskaliów, 

internetu 

 

6-9 Zabawa w teatr 

Podział zadań w grupie (reżyser, 

dźwiękowiec, scenograf i, 

choreograf tp.) 

Obsadzenie ról (casting) 

Wykonanie dekoracji. 

Próby przedstawienia. 

4 

godziny 

iPady/ komputery 

do  Internetu 

materiały 

plastyczne do 

przygotowania 

dekoracji 

10 Dzień Teatru –prezentacja 

przedstawień. 

Uczniowie prezentują efekty swojej 

pracy przed publicznością , czyli 

rówieśnikami i rodzicami,  

Przedstawienia są nagrywane. 

1 

godzina 

iPady/ komputery 

do  Inernetu, 

mikrofony, 

reflektory, 

głośniki, kamera 

elementy 

scenografii,  

kostiumy 

sala teatralna z 

kurtyną 

 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


