
„Wybrane przygody Krasnala Ha∏abaly w obrazach”

Spis treÊci:

1. Sk∏ad kompletu.
2. Mo˝liwoÊci wykorzystania.
3. Cele ogólne.
4. Cele szczegó∏owe.
5. Cykle tematyczne z wykorzystaniem w/w pomocy.
6. Konspekt pracy dydaktyczno – wychowawczej z wykorzystaniem pomocy.

I. Sk∏ad kompletu

– Pomoc przeznaczona jest do pracy z dzieçmi przedszkolnymi w wieku 3 – 6 lat i w szkole
podstawowej, w nauczaniu poczàtkowym.

– Pomoc sk∏ada si´ z pi´ciu zestawów tematycznych, (w ka˝dym zestawie cztery obrazy)
w formie historyjek obrazowych, stosownie do treÊci zawartych w ksià˝ce L.Krzemienieckiej.

„Z przygód Krasnala Ha∏aba∏y” – sà to przygody krasnala  wybrane z w/w pozycji, 
które sà najcz´Êciej wykorzystywane w pracy z dzieçmi.

Tytu∏y kompletów:

1. „O goÊciach, co nie przyszli na uczt´”
2. „Jak si´ Krasnal Ha∏aba∏a z sójkami za morze wybiera∏”
3. „O tym jak Krasnal Ha∏aba∏a do Baby Saby na wesele poszed∏ i o bukiecie szcz´Êcia”
4. „O wioÊnie w lesie i o wiewiórki wa˝nym interesie”
5. „O Êniadaniu w szpaczej budce”

Do kompletu do∏àczone sà dwa portrety krasnala: krasnal jesienno – zimowy, krasnal
wiosenno – letni (do wykorzystania w dekoracji kàcika przyrody), jak i portrety krasnala
w formie puzzli.

Poprzez cykl obrazów zawartych w kompletach:

– wzbudzamy zainteresowanie dziecka obrazem,
– tworzymy sytuacje doskonalàce pami´ç dziecka,
– tworzymy sytuacje do poznawania rzeczywistoÊci przyrodniczej przez dziecko,
– umo˝liwiamy dziecku ekspresj´ spostrze˝eƒ w ró˝nych formach dzia∏alnoÊci.

II. Mo˝liwoÊci wykorzystania pomocy:

– w formie historyjek obrazkowych,
– obrazów pojedynczych,
– ilustracji do wzbogacenia kàcika przyrody, z zastosowaniem w ró˝nych porach roku,
– do pracy grupowej jak i w ma∏ych zespo∏ach i pracy indywidualnej z dzieckiem,
– poszczególne komplety mogà byç tematem zaj´ç jak i ich cz´Êcià sk∏adowà,
– obrazy majà zastosowanie przy realizacji treÊci z edukacji spo∏eczno – moralnej,

przyrodniczej, w zakresie mowy i myÊlenia, przygotowania do nauki czytania.



Poszczególne cele opracowano na podstawie programu wychowania przedszkolnego:
„ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” autorstwa Anny – ¸ady Grodzkiej”
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III. Cele ogólne zestawów:

– tworzenie wi´zi uczuciowej ze Êrodowiskiem w którym dziecko wzrasta,
– uÊwiadomienie ró˝norodnoÊci i wspó∏zale˝noÊci organizmów w Êwiecie przyrody,
– wywo∏ywanie zainteresowania Êwiatem przyrody,
– uÊwiadomienie, ˝e ochrona przyrody zaczyna si´ od najbli˝szego Êrodowiska,
– ukazywanie pi´kna przyrody i uczenie dostrzegania wra˝eƒ estetycznych, których

dostarcza przyroda,
– wprowadzenie w Êwiat niewerbalnych Êrodków wyrazu, uczenie dostrzegania, odbierania,

interpretowania i stosowania, po∏àczone z doskonaleniem wra˝eƒ i spostrze˝eƒ
zmys∏owych,

– zapewnianie doÊwiadczeƒ do nabywania umiej´tnoÊci s∏uchania, rozumienia i mówienia,
– organizowanie warunków do rozwijania procesów poznawczych oraz umiej´tnoÊci,

poprawnego, zrozumia∏ego dla otoczenia, wypowiadania si´ w ró˝nych sytuacjach
z zachowaniem poprawnoÊci gramatycznej i ortofonicznej,

– kszta∏towanie zainteresowaƒ czytelniczych,
– wzbogacanie wiedzy i prze˝yç poprzez ciàg∏y kontakt z literaturà dzieci´cà,
– tworzenie warunków do ró˝norodnego wyra˝ania inwencji twórczej powiàzanej

z literaturà.

IV. Cele szczegó∏owe:

– obserwowanie zmian zachodzàcych w przyrodzie w ciàgu ca∏ego roku,
– poznawanie Êrodowisk przyrodniczych,
– poznawanie ptaków ˝yjàcych w naturalnym Êrodowisku przyrodniczym,
– nabywanie opiekuƒczego stosunku do zwierzàt – dokarmianie ich,
– nabywanie swobody w rozmowach prowadzonych w formie dialogu,
– nabywanie umiej´tnoÊci formu∏owania swobodnych wypowiedzi,
– doskonalenie komunikatywnej mowy,
– rozumienie poj´ç przyczynowo – skutkowych,
– wypowiadanie si´ na temat ilustracji,
– umiej´tne tworzenie historyjek obrazkowych,
– s∏uchanie czytanych utworów literackich,
– wyszukiwanie cech przeciwstawnych,
– opowiadanie treÊci obrazów, uk∏adanie ich w sensowny cykl,
– wypowiadanie si´ na temat zdarzeƒ wyst´pujàcych na obrazach,
– okreÊlanie zwiàzków wyst´pujàcych na poszczególnych obrazach,
– dostrzeganie na obrazach szczegó∏ów,
– p∏ynne opowiadanie treÊci historyjki obrazkowej,
– odtwarzanie uk∏adu szeregu obrazów wg kolejnoÊci.

V. Cykle tematyczne z wykorzystaniem w/w pomocy:

– „Nadchodzi jesieƒ w przyrodzie”– wykorzystanie historyjki obrazkowej pt. „O goÊciach, co
nie przyszli na uczt´”.

– „Wszyscy przygotowujemy si´ do zimy”– wykorzystanie historyjki obrazkowej pt. „Jak si´
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krasnal z sójkami za morze wybiera∏”.
– „Zmiany pogody i sen zimowy przyrody”– wykorzystanie historyjki obrazkowej pt. „O tym

jak si´ krasnal do Baby Saby na wesele wybiera∏ i o bukiecie szcz´Êcia.
– „Witamy wiosn´”– wykorzystanie historyjki obrazkowej pt. „O wioÊnie w lesie i o wiewiórki

wa˝nym interesie”.
– „˚ycie ptaków w okresie wiosny”– wykorzystanie historyjki obrazkowej pt. „O Êniadaniu

w szpaczka budce”.

VI. Konspekt pracy dydaktyczno – wychowawczej z wykorzystaniem w/w pomocy.

Temat tygodnia – Powitanie wiosny

Cele: 

– wzbogacenie s∏ownictwa zwiàzanego z wiosnà,
– rozbudzanie zainteresowaƒ przyrodniczych,
– rozwój mowy dziecka,
– p∏ynne opowiadanie treÊci historyjki obrazkowej,
– odtwarzanie uk∏adu szeregu obrazków nast´pujàcych po sobi.e

Temat zaj´cia:

– Dostrzeganie charakterystycznych dla wiosny zjawisk na podstawie utworu
L. Krzemienieckiej „O wioÊnie w lesie i o wiewiórki wa˝nym interesie”

1. Zapoznanie dzieci z treÊcià w/w utworu.
2. Oglàdanie ilustracji obrazkowych z historyjki do w/w utworu.
3. Uk∏adanie obrazów w logicznà ca∏oÊç.
4. Rozmowy na temat u∏o˝onej historyjki – wymienienie wyst´pujàcych postaci, zdarzeƒ,

wskazywanie charakterystycznych dla wiosny zjawisk.
5. WyjaÊnienie znaczenia wyra˝enia – „wa˝ny interes”.
6. Ca∏oÊciowe rozpoznawanie wyrazu – „zawilec”.
7. Analiza i synteza s∏uchowa wyrazów: sasanka, krasnal, uk∏adanie napisów z rozsypanki

literowej.
8. Zabawa ruchowa – „Wiewiórki w lesie”.
9. Opowiadanie treÊci obrazów z historyjki po ich zakryciu.

10. Rysowanie oznak wiosny zawartych w/w utworze.
11. Zawieszenie portretu Krasnala Ha∏aba∏y (wiosennego) w kàciku przyrody.
12. Uk∏adanie portretu Ha∏aba∏y z puzzli.
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