
"NA STRAGANIE"  
INSCENIZACJA UTWORU JANA BRZECHWY 

 
/scenariusz zajęć w grupie dzieci 4-5 letnich/ 

 

 
 

Autor scenariusza: 
 Ewa Kręcioch 

 
 

Cele:  
 Słuchanie krótkiego utworu literackiego ilustrowanego sylwetami - ćwiczenie 

uwagi przez dłuższy okres czasu.  
 Wzbogacanie słownictwa o nowe zwroty, pojęcia i wyrażenia: nazwy 

warzyw, cechy charakterystyczne warzyw.  
 Umiejętne zastosowanie pojęć i wyrażeń podczas udzielania wypowiedzi na 

temat wysłuchanego utworu.  
 
Pomoce:  

 treść wiersza Jana Brzechwy pt. "Na straganie";  
 sylwety warzyw;  
 bilety do teatru (wykonane przez nauczycielkę);  
 sylwety warzyw do teatru (cebula, pomidor, ogórek);  
 emblematy do zabawy ruchowej;  
 sylwety warzyw do zabawy ruchowej (pomidor, cebula, ogórek);  
 kaseta z piosenką "Ogórek";  
 magnetofon;  
 tacki papierowe;  
 kolorowa masa solna;  
 instrument muzyczny - talerze.  

 
PRZEBIEG ZAJĘĆ:  
 
I. ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE  
 
Przywitanie:  
Dzieci stoją na dywanie w kole i wspólnie z nauczycielką witają się - wspólnie 
śpiewają piosenkę: 

Witam wszystkich 
Witam wszystkich 

Jak się macie? 
Jak się macie? 

Wszyscy się lubimy 
Wszyscy się kochamy 

Zostań wśród nas 
Zostań wśród nas 

 
 



 Przygotowałam dla Was niespodziankę. Ale zanim Wam o niej opowiem, 
chciałabym Was zapytać: co potrzebne jest nam, aby wejść do teatru na 
przedstawienie?  
 
(dzieci odpowiadają)  
 

 Bardzo dobrze. Oczywiście to są bilety. Ja również przygotowałam dla Was 
bilety do teatru na przedstawienie. Bilety te czekają na Was w trzech 
miejscach na korytarzu. Leżą na talerzykach, które są ukryte. Chcąc 
odnaleźć bilety musimy pójść śladami, które zostawiła nam Pani Jesień. Są 
to ścieżki z sylwet szyszek i warzyw, które właśnie doprowadzą nas do 
biletów. Zanim jednak ruszymy w drogę, musimy się do niej przygotować. 
Rozruszamy się przy piosence. Bardzo proszę, aby każde dziecko wybrało 
sobie emblemat na szyję z sylwetą warzywa. 
 
(dzieci wybierają emblematy)  
 

 A teraz przyjrzyjcie się jeszcze raz swojemu znaczkowi i zapamiętajcie go. 
Gdy puszczę z magnetofonu piosenkę, wszystkie warzywa (dzieci) tańczą. 
Gdy jednak piosenka ucichnie, podchodzimy do stojaka z takim samym 
warzywem, jakie mamy na swoim emblemacie i ustawiamy się jeden za 
drugim.  
 
(zabawę powtarzamy 3,4-krotnie)  
 

 Słuchajcie dzieci, czy jesteśmy już gotowi do wyruszenie w podróż po 
śladach pozostawionych przez Panią Jesień? A co zrobimy z biletami, gdy już 
je odnajdziemy? usiądziemy w ustalonym miejscu) No to ruszamy w drogę.  
 
Nauczycielka otwiera drzwi. Dzieci szukają biletów. Po odnalezieniu biletów 
zajmują swoje określone miejsca.  

 
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘCIA  
 
Nauczycielka zaprasza na przedstawienie uderzaniem w talerze. Następnie mówi: 
 
- Witam wszystkie dzieci na przedstawieniu pt. "Na straganie" Jana Brzechwy.  
 
(zaczyna się inscenizacja)  

Po zakończeniu inscenizacji omawia z dziećmi jej treść zadając pytania:  
 Jaki był tytuł przedstawienia?  
 O czym było przedstawienie?  
 Czy pamiętacie, jakie warzywa występowały w przedstawieniu?  
 Jaka była pietruszka? (blada, chuda)  
 A jaka była cebula? (wszyscy od niej stronią, bo przy niej płaczą)  
 A jaka była fasola? (wielka)  
 Czy pamiętacie fragment przdstawienia, który powtarzał się kilka razy?  

("A to feler - westchnął seler")  
 Co stało się na końcu z warzywami?  
 Co jeszcze możemy zrobić z warzyw?  



 Posłuchajcie, Pani Dorotka była wczoraj u mnie i żaliła się, że maluszki nie 
chcą jeść warzyw. W jaki sposób moglibyśmy pomóc maluchom, by chętniej 
zjadały warzywa? 
 
(dzieci odpowiadają)  
 

 A może zrobilibyśmy kolorowe talerze pełne witamin - i to zachęci maluszki 
do jedzenia warzyw?  
 
(dzieci odpowiadają)  
 

 Na stole przygotowana jest masa solna, z której ulepimy warzywa pełne 
witamin na talerzykach. Może one pomogą zachęcić maluszki do jedzenia 
warzyw. Usiądźcie przy stolikach i zabierzcie się do pracy. Gdy talerzyki 
pełne witamin będą gotowe - zaniesiemy je do maluszków. Ukończone prace 
układamy na stole (wyznaczone miejsce).  

 A po południu zachęcam, abyście pobawili się w teatr. Zostawiam Warn 
kukiełki (sylwety) i bilety do teatru.  

 
Podczas lepienia dzieci słuchają piosenki z kasety.  
 
III. ZAKOŃCZENIE ZAJĘCIA  
Zabawa przy piosence "Ogórek", a także jej śpiew. 

 


