
Scenariusz dla klasy III

Temat: Jestem odpowiedzialnym przyjacielem zwierząt. Scenariusz w oparciu o

książkę „Sposób na Elfa” Marcina Pałasza

Cele lekcji:

Wiadomości:

Uczeń: 

–  przedstawia elementy świata przedstawionego

– odtwarza treść opowiadania

– wyjaśnia obowiązki wynikające z posiadania psa

– rozumie zagrożenia płynące z niewłaściwego traktowania zwierząt

Umiejętności:

Uczeń:

– opisuje bohaterów książki

– redaguje list 

Postawy:

Uczeń: 

– kształci postawę empatii wobec zwierząt,

– rozwija nawyk odpowiedzialności i obowiązkowości

– rozwija umiejętność współpracy

Metody i formy pracy:

Praca z tekstem, burza mózgów, ćwiczenie redakcyjne, praca w grupie.

Środki dydaktyczne:

Tekst książki „Sposób na Elfa” Marcina Pałasza, materiały plastyczne, Kodeks 



przyjaciela zwierząt, karta pracy (wzór listu), sylwety psa.

Tok lekcji:

Faza przygotowująca: Uczniowie siadają w kręgu. Swobodnie odpowiadają na zadawane

przez nauczyciela pytania: Czy macie zwierzęta w domu? Kto ma psa i jakiej rasy? Jak 

się wabi?

Jak znalazł się w Twoim domu? Jak wygląda codzienna opieka nad psem? Kto wykonuje

obowiązki związane z opieką? Jaką rolę pełni pies w życiu człowieka? (5 min.)

Faza realizacji:

Nauczyciel dzieli grupę na 4 zespoły. Wyznacza lidera i sprawozdawcę w każdym. 

Przekazuje karty pracy (wzór listu) oraz Kodeks przyjaciela zwierząt. Poszczególne 

zespoły otrzymują fragmenty książki „Sposób na Elfa”. Zadaniem zespołów 1 i 2 jest 

napisanie listu w narracji PSA (pies zwraca się do człowieka). Zespoły 3 i 4 piszą list 

w narracji CZŁOWIEKA . Podkreślają czego od siebie nawzajem oczekują. Ważne, aby 

używać sformułowań z Kodeksu przyjaciela zwierząt. Zapisu dokonuje lider, po 

uprzednim grupowym ustaleniu treści zapisu. (15 min.). Sprawozdawcy poszczególnych 

grup odczytują listy. Przekazują nauczycielowi, który każdemu zespołowi udziela 

informacji zwrotnej, ze zwróceniem uwagi na poziom realizacji tematu, uwzględnienie 

zwrotów zawartych w Kodeksie oraz poprawnym zapisie w formule listu (10 min).

Faza podsumowująca:

Lekcje kończy rundka polegająca na dokończeniu zdania: „Decydując się na własne 

zwierzątko domowe muszę pamiętać o ...” (5 min).


