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Wskazówka

Dzieci mogą pracować wspólnie, 
korzystając z jednej karty z tłem 
i płytki konstrukcyjnej, lub mogą 
połączyć płytki i utworzyć więcej 

miejsca do budowania. 

45005 Opowieści
Pięć pomysłów na oryginalne historie   
Wiek: 3–5  *  Liczba dzieci: 2–4

Więcej tego 
rodzaju 
ćwiczeń

* Opowiedz własną historię,  
aby pokazać, jak używać karty  

z tłem. Zacznij od wybrania tonu 
historii: czy będzie to wesoła historia? Może 
będzie smutna lub straszna? Następnie 
wybierz odpowiednie tło, dodaj postacie 
i zdarzenia. Zachęć dzieci, by zrobiły  
to samo. Jeśli mają trudności, możesz  
im pomóc w rozpoczęciu historii.

* Zachęć dzieci do wybrania tła do historii, 
która ma miejsce latem. Poproś je o zbudo-
wanie scenki pokazującej, co można robić 
w lecie. Potem zróbcie to samo z zimą i po-
rozmawiajcie o różnicach i podobieństwach 
między tymi dwiema porami roku.

* Poproś dzieci o zbudowanie scenki,  
która będzie pokazywać, co robiły w week-
end lub podczas wakacji. Następnie niech 
opiszą tę scenkę koledze lub koleżance.

* Niektóre dzieci mogą budować kilka razy 
tę samą historię. Zachęć je, by rozbudowały 
ją o inne szczegóły. Możesz zadawać 
pytania pomocnicze, na przykład: „O jakiej 
porze dnia dzieje się ta historia?”, „Jak 
nazywają się te postacie?” albo „Jak czują 
się te postacie?”.

* Włóż kilka specjalnych części  
 (na przykład krokodyla, konia, 
dziewczynkę i chłopca) do woreczka 
i poproś dzieci o wybranie od jednego 

do trzech elementów z zamkniętymi 
oczami. Potem zachęć dzieci do zbudo-
wania historyjki, w której wybrane figurki 
będą głównymi bohaterami.

5 pomysłów:

kopie kart z tłem 
możesz pobrać 

ze strony

Cele edukacyjne*  Rozwój zdolności poznawczych
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Jeśli dzieci nie mogą znaleźć elementu, 
który jest im potrzebny, zachęć je  
do zbudowania go! Na naszej stronie 
internetowej znajdziesz przykładowe modele. 
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