
Scenariusz urodzinowy na podstawie książki „Basia i upał w zoo” 

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 światem zwierząt 

- zachęcenie dzieci do czytania 

1. Poproś dzieci, żeby usiadły w kręgu na podłodze. Zapytaj, kto ma własne zwierzątko i jakie 

zwierzęta lubią najbardziej. Powiedz, że Basia bardzo chciała mieć swoje własne zwierzątko w domu, 

ale mama nie chciała się zgodzić. Z książki dowiecie się, jak ta historia się skończyła. Przeczytaj 

fragment książki od s.2 do końca s. 4.  

Czas: 5 min. 

Pomoce: Książka „Basia i upał w zoo”. 

2. Poproś dzieci, żeby ulepiły swoje ulubione zwierzątko (lub zwierzątko, które chcieliby mieć w 

domu) z plasteliny (lub lepiej, z modeliny, jeśli masz możliwość przed końcem zabawy ją wypiec). 

Powiedz, że wymarzone zwierzątko nie musi być prawdziwe, może być całkowicie wymyślone. 

Przygotuj sztywne kartoniki, na których dzieci będą mogły postawić swoje prace. Można urozmaicić 

zabawę dając dzieciom kreatywne druciki, kawałki tkanin, koraliki i inne drobiazgi do ozdobienia 

pracy plastycznej. 

Czas: 15 min. 

Pomoce: plastelina (lub modelina), kartoniki do ustawienia prac, inne materiały plastyczne. 

3. Przeczytaj, jak zachowywały się zwierzęta w zoo, do którego poszli Basia i tata. Fragment od s. 6 od 

słów „Zza skałki na wybiegu wystawała tylko jedna niedźwiedzia łapa” do s. 15 – do końca strony. 

Powiedz, że zwierzęta ukryły się z powodu upału i trzeba rozpoznać, które jest które. Narysuj lub 

przerysuj zdjęcia zwierząt na duży karton. Przed zajęciami pozasłaniaj każde ze zwierząt kilkoma 

samoprzylepnymi karteczkami. Podziel dzieci na dwie grupy. Grupy muszą zgadnąć jak najszybciej, 

jakie zwierzę ukryło się pod karteczkami. Konkurs wygląda tak: odsłaniasz karteczkę, pokazuje się np. 

noga żyrafy. Jeśli grupa 1 zgadnie, że to żyrafa, otrzymuje punkt. Jeśli nie, możliwość zgadywania ma 

grupa 2. Jeśli grupa 2 także nie zgadnie, odsłaniasz następną karteczkę. W tym konkursie ważne jest, 

żeby odsłaniać tylko małe fragmenty zwierząt, aby zadanie nie było za proste. Możesz także 

wydrukować zdjęcia zwierząt z Internetu (np. ze strony 

http://www.flickr.com/photos/joytek/sets/72157627117140087/ – pamiętaj, żeby obrazki były na 

http://www.flickr.com/photos/joytek/sets/72157627117140087/


licencji Creative Commons, co oznacza, że można je ściągnąć i wykorzystać bez pytania o zgodę 

autora)  

Na zakończenie powiedz, która grupa miała więcej punktów i wygrała konkurs. 

Czas: 10 min 

Pomoce: Kartony z narysowanymi zwierzętami, karteczki samoprzylepne, arkusz do zapisywania 

punktacji. 

4. Poproś dzieci żeby usiadły w kręgu. Jednemu z dzieci szepnij po cichu, jakie zwierzę ma udawać. 

Dziecko, które przedstawia nie może wydać z siebie głosu ani powiedzieć kim jest. Ten, kto pierwszy 

zgadnie przedstawia następne zwierzę.  

Czas: 10 min. 

Pomoce: -  

5. Przeczytaj tajemniczym głosem dalszą część opowieści o Basi: całą s. 20. Zapytaj dzieci, co to są 

gady? Powiedz że to gromada zwierząt do której należą m. in. węże, jaszczurki, krokodyle, aligatory, 

żółwie . Pozwól dzieciom obejrzeć ilustrację ze strony 20 i 21 i znaleźć wymienione zwierzęta. Zapytaj, 

jak im się wydaje, które zwierzę Basia dostała w zoo i mogła zabrać do domu?  

Przeczytaj s. 23 – koniec opowieści o Basi.  

Czas: 5 min. 

6. Rozdaj dzieciom kwadratowe papierki i pokaż krok po kroku, jak wykonać żółwia orgiami 

(instrukcję możesz obejrzeć np. tutaj: http://twoje-origami.blogspot.com/2012/04/zow-

origami.html) Pamiętaj, że musisz wcześniej przećwiczyć składanie, żeby móc pomóc dzieciom.  

Powiedz dzieciom, że mogą nazwać swojego żółwia i zabrać go do domu, tak jak Basia Kajetana.  

Czas: 15 min. 

Pomoce:  kwadratowe kolorowe kartki, wydrukowana instrukcja składnia żółwia. 
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