
Scenariusz urodzinowy na podstawie książki „Basia i podróż” 

Scenariusz przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Liczba osób – ok. 20 maksymalnie (do liczby uczestników należy dopasować ilość materiałów 

plastycznych. 

Czas: ok. 60 min (należy wybrać ze scenariusza te zajęcia, które najlepiej będą pasowały do grupy 

zaproszonych na urodziny dzieci).   

Cele:  

- pobudzenie kreatywności dzieci 

- zainteresowanie dzieci podróżami i poznawaniem świata 

- zachęcenie do samodzielności 

- zachęcenie dzieci do czytania 

1. Przeczytaj dzieciom fragment ze s. 2 do słów „czekał, kiedy wreszcie wyruszą w podróż”. Zapytaj 

dzieci, czy lubią podróże. Pokaż mapę Polski (można wydrukować np. stąd: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Mapa_Polski.png) , wytłumacz, że kolor 

czerwony to góry, niebieski to morza i jeziora. Zapytaj, dokąd jechała Basia? Dokąd sami chcieliby 

pojechać? Zastanówcie się, co poza ubraniami powinno znaleźć się w bagażu? Obejrzyjcie na 

ilustracji, co wzięła Basia. Poproś dzieci żeby narysowały rzeczy do zabrania na kartkach z rysunkiem 

walizki (rysunek walizki można pobrać np. stąd: http://openclipart.org/detail/22059/suitcase-with-

compartment-by-tom-22059).  

Czas:  15 min. 

Pomoce: mapa Polski, kartki z wydrukowanym rysunkiem walizki po 1 dla każdego dziecka, kredki, 

flamastry. 

2. Kłopoty w podróży. Przeczytaj fragment z książki od s. 14 „”Mama tymczasem przestała mówić…” 

do s. 17 do słów: „A teraz jedziemy wolniutko na poszukiwanie warsztatu”. Zapytaj dzieci, co odpadło 

od samochodu? Po co jest ta część? Czym mama ją przymocowała do dachu samochodu? Powiedz 

dzieciom, że człowiek zaradny zawsze znajdzie sposób, żeby rozwiązać trudną sytuację, tak jak mama 

Basi. Warto być pomysłowym. Powiedz, że samochód składa się z wielu różnych części, ale Wy 

spróbujecie dziś skonstruować samochód właściwie z niczego. Rozdaj dzieciom dokładnie umyte i 

osuszone odpadki: nakrętki od plastikowych butelek, pudełka kartonowe, rolki od papieru 

toaletowego itp. a do tego: kolorowy papier, druciki kreatywne, klej, farby, flamastry. Powiedz, że 

tym razem samochód rodziny Basi rozpadł się na części. Zadaniem dzieci jest go poskładać.  Przy tej 

zabawie lepiej jeśli na każde 3-4 dzieci przypada dorosły, który może pomóc w trudniejszych pracach.  

Inspiracje, jak skonstruować recyclingowy samochodzik można znaleźć np. tutaj: 

http://www.youtube.com/watch?v=Og2dj6WBpr8 samochód z rolki, 

http://www.urwiskowo.com.pl/2013/02/wyscigowka-z-butelki.html z butelki plastikowej, 

http://www.ekorodzice.pl/jak-zrobic-samochod-z-odpadow,72,86,1023.html z kartonika 
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Pod koniec pracy poproś, żeby dzieci narysowały w okienkach samochodu rodzinę Basi. Sprawdźcie, 

czy samochody dzieci na pewno mają rurę wydechową (kto nie ma niech dorysuje flamastrem). 

Czas: 25 min. 

Pomoce: wszelkiego typu odpadki recyclingowe: nakrętki, butelki, kartoniki, pudełka od zapałek, rolki 

po papierze toaletowym; mocny klej, nożyczki, farby, flamastry, druciki, folia malarska do 

zabezpieczenia podłogi. 

3. Zapytaj, czym jeszcze można podróżować? Po Polsce przede wszystkim pociągiem, może gdyby 

mama Basi pojechała pociągiem obyłoby się bez przygód? Zaproś dzieci do pociągu. Wspólnie 

zaśpiewajcie „Jedzie pociąg z daleka”. Zostań „lokomotywą”, ustalcie, że kto się odłączy lub wywróci  

odpada, zobaczcie, kto będzie najbardziej stabilnym „Wagonem”. Zabawę możesz powtórzyć, tak, 

żeby dzieci odpoczęły od siedzenia po poprzednim zadaniu. 

Czas: 10 min 

Pomoce: - 

4.  Przeczytaj strony 22-23 z książki. Obejrzyjcie ilustracje. Zapytaj dzieci, dlaczego ich zdaniem mama 

jest zmęczona a Basia wcale? Zapytaj, jakie mają pomysły, żeby nie nudzić się w samochodzie lub 

pociągu? Powiedz, że taką zabawą na nudę może być gra w „inteligencję” polega na tym, że na 

ustaloną literę wszyscy muszą powiedzieć zwierzę, przedmiot, roślinę (starsze dzieci także państwo, 

miasto). Pobawcie się przez chwilę, pamiętając że nie wolno powtórzyć już raz wypowiedzianego 

wyrazu.  

Jeśli starczy czasu a dzieci wykazują zainteresowanie, przeczytaj im od początku do końca całą książkę 

„Basia i podróż”.  

Czas: 10 min 

Pomoce: Książka „Basia i podróż”. 

  

 


