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SCENARIUSZE ZAJĘĆ 



Scenariusz 1 

Temat - H. Ch. Andersen i jego baśnie. Poznanie życia i twórczości pisarza. 
Rozpoznawanie fragmentów znanych baśni. Wyjaśnienie różnicy między 
baśnią a bajką. Sporządzenie notatki o pisarzu. Rozpoznawanie 
przymiotników. Collage – wybrany fragment baśni. 

Cele ogólne: 

- rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi ustneji 
pisemnej,                                                                                                                                         
- wzbogacanie czynnego słownictwa uczniów,                                                                                  
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,                                                                         
- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (słowniki, 
Internet),                                                                                                                                                                           
- doskonalenie sprawności rozpoznawania przymiotników i rzeczowników,                                            
- ćwiczenie umiejętności wykonywania obliczeń w zakresie 100,                                                                                     
- rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,                                                                                                 
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole. 

Cele szczegółowe:  Uczeń: 

- rozwiązuje zagadkę,                                                                                                                           
- odczytuje hasło z przeskakiwanki,                                                                                                              
- stosuje zasady obowiązujące w pisowni tytułów i nazwisk,                                                                  
- korzysta w pracy z informacji zawartych w słownikach oraz w  Internecie,                                   
- redaguje notatkę lub uzupełnia tekst brakującymi wyrazami,                                                                                                                   
- wykonuje obliczenia w zakresie 100,                                                                                              
- zdaje sprawę z samodzielnie przygotowanych wiadomości,                                                     
- podaje określenia dotyczące życia Andersena,                                                                               
- rozpoznaje przymiotniki i łączy je z rzeczownikami,                                                                  
- wspólnie z kolegami układa zdanie z rozsypanki,                                                                                                        
- nazywa stany emocjonalne przeżywane przez bohaterów różnych sytuacji,                    
- rozpoznaje baśnie Andersena na podstawie wysłuchanych fragmentów,                         
- wykonuje pracę plastyczną (sam lub z innymi),                                                              
- współpracuje z kolegami.                                                                                                                                                                                 

Metody:  słowne, oglądowe, działań praktycznych, 



Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna zróżnicowana. 

Środki dydaktyczne: zagadka, słowniki, kartki, kartki z przeskakiwaną, kartki z 
działaniami matematycznymi i z rozsypanką, kartony, mazaki, papier kolorowy                        
i inne, włóczki, guziki, tkaniny i inne materiały plastyczne 

PRZEBIEG  ZAJĘĆ 

1. Zagadka: 
a) Są w nich czary, wróżki, skrzaty, 
świat w nich bardzo jest bogaty. 
Czyta mama, tata, pani,  
a niekiedy i Wy sami.              /baśnie/ 
 

2. Praca w grupach - Korzystając ze „Słownika języka polskiego” uczniowie 
wyjaśniają znaczenie słowa baśń. 

 
3. Omawiają, czym charakteryzuje się baśń. Zapisują cechy 

charakterystyczne na tablicy, np.: 
 

baśń  

- wywodzi się z opowieści 
ludowych,  

- występują postaci realistyczne                 
i magiczne, 

- są nadnaturalne, czarodziejskie 
zjawiska, 

- bohater wędruje w określonym 
celu (w poszukiwaniu np. leku), 

- bohater  przenosi się w cudowny 
sposób (np. znika), 

 

 
Dzieci podają przykłady tych cech w znanych baśniach. 
 



4. Nauczycielka czyta krótką bajkę, np. Ignacego Krasickiego, fragment bajki 
A. Mickiewicza „Przyjaciele” itp.  
Zadanie dla uczniów: Czym czytany utwór różni się od znanych wam 
baśni? 
 

5. Uczniowie odpowiadają na pytanie, a następnie w słowniku szukają 
wyjaśnienia pojęcia  bajka. 
 

6.  Korzystając z definicji uczniowie wpisują do tabelki cechy 
charakterystyczne bajki i podają przykłady (na podstawie wysłuchanego 
utworu).  

baśń bajka 

- wywodzi się z opowieści 
ludowych,  

- postaci realistyczne i magiczne, 

- nadnaturalne, czarodziejskie 
zjawiska, 

- wędrówka bohatera                                       
w określonym celu (w poszukiwaniu 
np. leku), 

- cudowne przenoszenie się 
bohatera, 

- bardzo realistyczna, 

- ludzie często ukryci pod 
postaciami zwierząt, rzeczy, roślin, 

- krytykuje, wyśmiewa wady 
ludzkie, 

- opowieść na ogół wierszowana, 
czasem pisana prozą, 

- zawiera morał, naukę,  

 
7.  Na podstawie dotychczas zdobytych wiadomości uczniowie ustalają, 

dlaczego H. Ch. Andersena powinniśmy nazywać baśniopisarzem, a nie  
bajkopisarzem.  

 
8. Przeskakiwanka – Przeskakując co 3 literę odczytaj hasło. Przeskakuj aż do 

wykorzystania wszystkich liter. /załącznik 1 / 
Hasło: „Andersen – baśniopisarz.” Można je zapisać jako temat lekcji. 
 



9. Rozmowa o życiu Andersena (na podstawie samodzielnie w domu 
przygotowanych informacji). Nauczycielka (i dzieci) uzupełnia podawane 
przez uczniów wiadomości pokazem zdjęć, prezentacji multimedialnej itp.  

Uwaga: Możemy wcześniej zaproponować uczniom (jako pracę dodatkową) 
przygotowanie prezentacji multimedialnej o autorze. 
 

10.  Ustalenie planu notatki (co uwzględnimy i dlaczego?) /załącznik 2 – grupy 
otrzymują pocięte kartki/  
Wykonajcie obliczenia, a później wyniki ułóżcie rosnąco. Otrzymacie                      
w ten sposób plan notatki o Andersenie: 

 
1 Urodzenie, pochodzenie 68 – 53 = 15 

2 Dzieciństwo 100 – 62 = 38 

3 Marzenia 28 + 22 = 50 

4 Pierwsze utwory 90 – 18 = 72 

5 Sława 50 + 35 = 85 

6 Tytuły kilku baśni 42 + 54 = 96 

7 Kiedy zmarł 77 + 23 = 100 

 
11.  Uczniowie ustalają, jakie było dzieciństwo Andersena. Określenia 

zapisujemy na tablicy lub na dużej kartce, np: 
 

Co było smutne? 
                           odrzucenie                wyśmiewanie przez kolegów 

częsta nieobecność matki                                                  bieda 

         samotność                                        nieobecność (wojna) 

                                                                                                    i śmierć ojca 

  niespełnione marzenia ojca i syna         spotkania z biednymi ludźmi 



 
Co było dobre, szczęśliwe? 
            sympatia czytelników             docenianie 

                      nauka                                             akceptacja pana Collina 

     pisanie baśni                                                                  śpiewanie 

       zabawa w teatr                                                   sława 

 

           spełnienie marzeń                                                        twórczość 

                

 

  miłość rodziców i babci                             baśnie opowiadane mu  

                                                                              w dzieciństwie 

 

 

piękno rodzinnego miasteczka 

 
12.  Rozmowa na temat, kiedy i dlaczego Andersen był wesoły, a kiedy 

smutny. W których baśniach odnajdujemy odzwierciedlenie jego życia? 
 

13.  Uczniowie otrzymują kartki z fragmentami pamiętnika pisarza. Czytają 
cicho, a potem głośno odpowiednie fragmenty uzasadniające ich  
argumenty. /załącznik 3/. 
 

14.  Przymiotniki - Przypominamy, na jakie pytania odpowiadają przymiotniki. 
Uczniowie wypisują na kolorowych karteczkach przymiotniki z tekstów do 
czytania /zał.3/. Po sprawdzeniu przez nauczycielkę poprawności wyboru, 
wrzucają karteczki do pudełka (koszyka). Teraz podchodzą kolejno, losują 
karteczki i dodając do przymiotnika odpowiedni rzeczownik, mówią 
głośno wyrażenie, np.: 



  dziki zwierz, zakratowane okna… 

 15. Uczniowie w grupach otrzymują rozsypankę /załącznik 4/ , z której 
układają zdanie, jakie po śmierci Andersena napisano o nim:  

„Ty żyjesz, chociaż martwe masz powieki, bo w sercach dzieci żyć 
będziesz na wieki.” 

Krótko wyjaśniamy znaczenie tego zdania. Najestetyczniej i poprawnie 
ułożone zdanie możemy zawiesić w kąciku literackim obok portretu 
pisarza. 

16. Korzystając z planu i zdobytych wiadomości uczniowie redagują notatkę           
o Andersenie. Możemy to robić wspólnie lub indywidualnie (praca 
zróżnicowana w poziomach): 

A) Samodzielnie według planu. 
B) Uzupełnianie według własnych notatek /załącznik 2/ 
C) Uzupełnij tekst wykorzystując wyrazy z ramki . 
 
Propozycja tekstu /załącznik 5/ 

 

Hans  Christian Andersen  urodził się w 1805 roku  w  duńskim miasteczku Odense,               
w rodzinie ubogiego szewca. Przeżył wiele cierpień i rozczarowań. Po śmierci ojca                 
w domu zapanowała jeszcze większa bieda. Matka pracowała od świtu do nocy, by 
zarobić na życie. Mały Hans był bardzo samotny .  

Kiedy miał 14 lat , wyjechał do Kopenhagi. Po wielu trudach rozpoczął naukę                        
w gimnazjum , a potem na uniwersytecie.  

Zawsze kochał baśnie, które opowiadali mu ojciec i babcia. Wkrótce zaczął je pisać, 
zdobywając sławę. Zmarł w 1975 roku. Jego baśnie znają i kochają ludzie na całym 
świecie.  

 

17. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania. 

18. Uczniowie  słuchają nagrań fragmentów baśni Andersena i rozpoznają 
je. Zapisują tytuły w zeszytach. (Przypominamy zasady pisowni tytułów                  
i nazw własnych.) 



 19. Praca plastyczna - Collage z różnych materiałów:  

       Przedstaw baśń H. CH. Andersena, którą najbardziej lubisz. 

              Prace wykorzystamy następnego dnia do zajęć. 



ZAŁĄCZNIK  1 

 

Przeskakując co 3 literę odczytaj hasło. Przeskakuj aż do wykorzystania 
wszystkich liter. 

 

hasło:………………………………………………………………………………………….. 
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ZAŁĄCZNIK 2 
 
Wykonajcie obliczenia, a później wyniki ułóżcie rosnąco. Otrzymacie                      
w ten sposób plan notatki o Andersenie: 

 

 

… 

Urodzenie, 
pochodzenie 

 

68 – 53 = …… 

 

… 

 

Dzieciństwo 

 

100 – 62 = …… 

 

… 

 

Marzenia 

 

28 + 22 = …… 

 

… 

 

Pierwsze utwory 

 

90 – 18 = …… 

 

… 

 

Sława 

 

50 + 35 = …… 

 

… 

 

Tytuły kilku baśni 

 

42 + 54 = …… 

 

… 

 

Kiedy zmarł 

 

77 + 23 = …… 

 



ZAŁĄCZNIK 3      

Fragmenty pamiętników H. Ch. Andersena 

 
„Moja ojczyzna, Dania, jest krajem prawdziwej poezji. Pełno w nim podań i klechd, wśród 
ludu krążą stare, piękne pieśni. Dania ma bogatą przeszłość (…) Na jednej z tych wysp 
zielonych, na Fionii, leży moje miasteczko rodzinne, Odense, nazwane tak od imienia 
pogańskiego boga Odyna, który zgodnie z legendą miał tu mieszkać…” 
 
 
„Jedna mała izdebka, zapchana warsztatem szewskim, łożem i ławą składaną, na której 
spałem, stanowiły mój świat dziecięcy. Ale ściany były zawieszone obrazami, na skrzyni stały 
piękne naczynia miedziane, szklanki i bibeloty,  a obok warsztatu, przy oknie, znajdowała się 
półka z książkami i nutami. W malutkiej kuchence przy spiżarni wisiała półka cynowa pełna 
talerzy. Ta niewielka przestrzeń wydawała mi się ogromną i wspaniałą. Nawet drzwi,                     
w których wnękę zdobił jakiś krajobraz, miały wtedy dla mnie tak wielki urok, jak dziś cała 
galeria obrazów.” 
 
 
„Z kuchenki można było po drabinie przedostać się na strych, gdzie w rynnie, która łączyła 
nasz dom z domem sąsiada, znajdowały się skrzynie z ziemią. Rosła tu marchew, szczypiorek 
i pietruszka, cały ogród mojej matki…” 
 
 
„Mój ojciec, Jan Andersen, we wszystkim pozostawiał mi zupełną swobodę, kochał mnie nad 
życie. Cały swój wolny czas i wszystkie niedziele poświęcał na to, by dla mnie majstrować 
zabawki i obrazki. A wieczorami czytał mi na głos.” 
 „Pamiętam  dziś jeszcze, jakim blaskiem jaśniała wtedy jego twarz.” 
 
 
„Byłem jeszcze bardzo mały, kiedy pewnego razu zjawił się u nas jakiś student chcąc oddać 
buty do naprawy. Ojciec poprosił go, aby mu pokazał swoje książki. Długo trzymał je w ręku, 
oczy zaszkliły mu się łzami. << Ja także chciałem obrać te drogę. >> - wyszeptał i mocno 
mnie ucałował.” 
 
 
„Ojciec rzadko spotykał się ze znajomymi, w niedzielę chodził ze mną do lasu. Prawie wcale 
nie rozmawiał wtedy ze mną, tylko siedział cicho, pogrążony w rozmyślaniach, a ja 
skakałem, nizałem poziomki na słomkę albo wiłem wieńce z kwiatów. Tylko raz w roku, a 
było to w maju, kiedy las pokrywał się zielenią, szła z nami również moja matka…” 

 
„Stałem się zalękniony i przybity, że byłem jak ten zbłąkany ptak w izbie; jedna tylko dusza 
była dla mnie przyjazna i dobra, była to młoda dziewczyna, która się wraz z innymi 
przygotowywała do konfirmacji (…) Jedynie ona spoglądała na mnie łagodnie, witała mnie 



przyjaznym <<dzień dobry>>, a nawet raz dała mi różę. Wróciłem wtedy do domu 
szczęśliwy, że jest ktoś na świecie, kto zwrócił na mnie uwagę i nie odepchnął od siebie.” 

 
„Ilekroć bawili się na podwórzu, stawałem przed zakratowanymi wrotami, zaglądałem przez 
szparę i marzyłem o tym, aby znaleźć się wśród chłopców nie po to, by bawić się wraz z 
nimi, lecz by móc czytać te wszystkie książki, które były ich własnością, a także dlatego, że 
przed nimi stał cały świat otworem.” 

 
„Otrzymałem miejsce w szkole wśród uczniów jednej z najniższych klas, gdyż absolutnie nie 
miałem o niczym zielonego pojęcia i byłem naprawdę jak dziki ptak, którego umieszczono                  
w klatce(…) Jedno było dla mnie ważne – za wszelka cenę posuwać się naprzód. Fala za falą 
pochłaniały mnie i zatapiały, jedna nazywała się matematyką, druga gramatyką, geografią 
itd.” 

 
„Stałem się całkowicie rysownikiem i nawet artyści dodają mi otuchy i chwalą moje dobre 
oko. Tak czy owak ta wielka ilość szkiców, bo ponad sto, to prawdziwy dla mnie skarb, który 
mi jeszcze w domu sprawi wiele radości. Och, gdybym się był uczył rysunków!” 

 
„Na nic rady przyjacielskie. Żyłem i obracałem się w kręgu baśni, których tyle nasłuchałem 
się w dzieciństwie i w czasie wędrówek po naszych wyspach: nie mogłem się od nich 
oderwać, nie mogłem się oprzeć wspomnieniom dzieciństwa(…) Moje baśnie przeznaczone 
są zarówno dla starszych, jak i dla dzieci. Te ostatnie rozumieją tylko zewnętrzny tok,                                    
a ludzie dojrzali odczuwają ich głębszą treść.” 

 



ZAŁĄCZNIK 4 

 
„Ty 

 
martwe 

 
bo w sercach 

 
 

na wieki.” 
 

 
dzieci 

 
żyć będziesz 

 
chociaż 

 
żyjesz, 

 
powieki, 

 
 

masz 
 

 

 



ZAŁĄCZNIK 5 

GRUPA B 

 

Hans  Christian Andersen  urodził się w .………………                                 
Jego rodzina …………………………………………………………….           
Przeżył wiele cierpień i ………………………………………………………  
Po śmierci ojca ……………………………………………………………. 
Matka pracowała ……………………………………………………….             
Mały Hans był …………………………………………………………………….  
Kiedy miał 14 lat , wyjechał do Kopenhagi. Po wielu trudach 
rozpoczął …………………………………………………………………………….  
Zawsze kochał baśnie, które ……………………………………….. 
Wkrótce ………………………………………………………………………  
Zmarł ……………………………………………………………………….                   
Jego baśnie …………………………………………………………………………..  
 
 

GRUPA C 

 

Hans  Christian Andersen  urodził się w …………….. roku                      
w  duńskim miasteczku ………………,w rodzinie …………..…….  
………………………. Przeżył wiele ………………….………………….                                     
i rozczarowań. Po śmierci ojca ……………………….. zapanowała 
jeszcze większa bieda. Matka pracowała …………………………… 
………………………….., by zarobić na życie. Mały Hans był bardzo 
…………………………………….  

Kiedy miał 14 lat , wyjechał do…………………………………….                    
Po wielu trudach rozpoczął ………………………….. w gimnazjum , 



a potem na uniwersytecie.  

Zawsze kochał baśnie, które opowiadali mu ojciec i ……………… 
Wkrótce zaczął je pisać, zdobywając ………………………. Zmarł                        
w ………………… roku. Jego ………………… znają i kochają ludzie 
na całym świecie. 

ubogiego szewca   samotny 1805 cierpień naukę 

od świtu do nocy Odense 1975 babcia w domu   

Kopenhagi baśnie sławę 
  

 

 

 



Scenariusz 2 

Temat:    Ustalanie kolejnych wydarzeń w baśni H. Ch. Andersena „Królowa 
Śniegu”. Opowiadanie treści. Układanie pytań. Komiks. 

Cele ogólne: 

- rozwijanie słownictwa biernego i czynnego uczniów, 

- doskonalenie sprawności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,  

- poznanie zasad tworzenia komiksu, 

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i sprawności manualnej uczniów, 

Cele szczegółowe: Uczeń: 

- wypowiada się na temat treści baśni i prac plastycznych, 

- zapisuje równoważniki zdań i zamienia je na zdania, 

- rozpoznaje czasowniki i podaje przykłady, 

- wspólnie z kolegami układa pytania dotyczące treści baśni i odpowiada na nie, 

- rozwiązuje krzyżówkę, 

- wykonuje komiks, 

Metody pracy: słowne, oglądowe, działań praktycznych,     

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Pomoce dydaktyczne: prace plastyczne uczniów, kartki, karty z krzyżówką, 
komiksy, kartony, mazaki, kredki,  

PRZEBIEG  ZAJĘĆ 

1.  Przygotowujemy wystawę prac wykonanych przez uczniów poprzedniego 
dnia. Zawieszamy rysunki (collage) przedstawiające różne fragmenty baśni. 

Uczniowie układają rysunki w odpowiedniej kolejności, zgodnie z treścią baśni. 
Opowiadają ich treść. 

2. Wspólnie ustalamy i zapisujemy na tablicy kolejne wydarzenia w formie 
równoważników zdań ( tzn. bez użycia czasowników.)  

/przykład w załączniku 6/, np.: 



- Rozbicie diabelskiego lustra. 

- Przyjaźń Gerdy i Kaya. 

- Opowieści babci. 

- Okruchy lustra w oku i sercu chłopca. 

- Porwanie Kaya. 

- Decyzja Gerdy. 

- W ogrodzie wróżki. 

- Wizyta u księcia i księżniczki. 

- W niewoli u rozbójników. 

- Pomoc Laponki i Finki. 

- W pałacu Królowej Śniegu. 

- Odczarowanie Kaya i powrót do domu. 

Dla ułatwienia możemy wydarzenia napisać na kartkach, a dzieci tylko je 
przyporządkują do rysunków i uszeregują. 

Możemy też dać dzieciom rozsypankę do pracy indywidualnej (lub w parach). 

3. Przypominamy pojęcie czasownika i zdania (musi mieć czasownik). Następnie 
dzieci przepisują do zeszytów kolejne wydarzenia, zamieniając równoważniki na 
zdania. Sprawdzamy poprawność wykonania zadania. 

4. Uczniowie w grupach wybierają 3-4 wydarzenia i układają dla kolegów 
szczegółowe pytania dotyczące tych wydarzeń. Zapisują je na kartce. Następnie 
grupy wymieniają się kartkami i odpowiadają na pytania kolegów. Wygrywa 
grupa, która najlepiej i najbardziej szczegółowo odpowie na pytania. 

5. Dzieci w parach rozwiązują krzyżówkę /załącznik 7/ 

Hasło: Komiks. 

6. Następuje krótkie omówienie zasad tworzenia komiksu (pokaz 
przykładowych komiksów). Ustalenie, jakie informacje powinny się znaleźć. 



7. Uczniowie wykonują komiks pt: Wędrówka Gerdy. Praca może być 
wykonywana indywidualnie, w parach lub małych (3-4 osoby) grupach.  

8. Prezentacja i ocena prac. Wystawa klasowa lub w korytarzu szkolnym.  



ZAŁĄCZNIK 6 

 

Rozbicie diabelskiego lustra. 
 

 

Przyjaźń Gerdy i Kaya. 
 

 

Opowieści babci. 
 

 

Okruchy lustra w oku i sercu chłopca. 
 

 

Porwanie Kaya. 
 

 

Decyzja Gerdy. 
 

 

W ogrodzie wróżki. 
 

 



Wizyta u księcia i księżniczki. 
 

 

W niewoli u rozbójników. 
 

 

Pomoc Laponki i Finki. 
 

 

W pałacu Królowej Śniegu. 
 

 

Odczarowanie Kaya i powrót do domu. 
 

 



ZAŁĄCZNIK 7 

1. W baśni miała piękny ogród. 

2. Gerda miała bose … 

3. Maluje na szybach piękne wzory. 

4. Jechała nimi Królowa Śniegu. 

5. Piękne w ogrodzie. 

6. Zimą zwisają z dachów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Scenariusz 3 
 
Temat: Rozmowa na temat: Jak powstaje spektakl? Poznanie różnych 
rodzajów lalek teatralnych. Afisz do „Królowej Śniegu”. 
 
Cele ogólne: 

- rozwijanie słownictwa biernego i czynnego uczniów, szczególnie związanego z 
teatrem, 

- zapoznanie uczniów ze strukturą powstawania spektaklu oraz pojęciami 
związanymi z realizacją przedstawienia, 

- doskonalenie sprawności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,  

- utrwalenie zasad pisowni: nazw, tytułów, nazwisk itp. 

- zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami lalek oraz zasadami konstruowania 
afiszy i programów teatralnych, 

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i sprawności manualnej, 

Cele szczegółowe: Uczeń: 

- rozwiązuje rebus, 

- korzystając ze słowników wyjaśnia pojęcia związane z teatrem, 

- wspólnie z kolegami buduje mapę skojarzeń, 

- wypowiada się na temat pracy ludzi teatru, 

- tworzy i odgaduje znaczenie kalamburów, 

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje lalek teatralnych , 

- zapisuje notatki, 

- wyszukuje potrzebne mu informacje, 

- wspólnie z kolegami wykonuje afisz teatralny i tworzy słownik pojęć. 

Metody pracy: słowne, oglądowe, działań praktycznych, 

 Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Pomoce dydaktyczne: rebus, słowniki, karteczki, programy, afisze, karty z 
tekstem, duże kartony, różne materiały plastyczne, mazaki, kredki,  



PRZEBIEG  ZAJĘĆ 

1. Uczniowie rozwiązują rebus /załącznik 8 /. Hasło: spektakl. 
 

2. Uczniowie wyjaśniają znaczenie słowa. W słownikach (języka polskiego, 
wyrazów bliskoznacznych, synonimów) szukają wyrazów 
bliskoznacznych. 
przedstawienie, widowisko, występ, pokaz, popis, 
 

3. Budujemy mapę skojarzeń. Uczniowie na małych karteczkach zapisują 
wyrazy, które kojarzą im się ze słowem spektakl (np.: 3-5 wyrazów)                           
i przyklejają karteczki na dużym arkuszu, tworząc szeregi skojarzeniowe, 
np.: 
 

próba                reżyser                                                       aktor           rola     

Spektakl            

 

 scena       scenariusz                                                       lalka           maska 

 

                                                        dekoracje                   scenograf 

 

4. Uczniowie w grupach próbują ustalić kolejne etapy powstawania 
spektaklu (korzystając z pojęć umieszczonych w mapie skojarzeń). Następnie 
wspólnie omawiamy i zapisujemy, jak powstaje spektakl teatralny:  

1. Problem, który nas interesuje i tekst 
2. Adaptacja /opracowanie dramaturgiczne/  
3. Różne projekty scenograficzne /realizacja w pracowniach/ 
4. Próby  
5. Kompozycja muzyczna scen 
6. Choreografia /Ruch sceniczny 
7. Reżyseria światła 

5. Wykorzystując odpowiednie litery (nauczyciel podaje, które z kolei) z 
zapisanych punktów otrzymujemy odpowiedź na pytanie, kto kieruje całością 
realizacji spektaklu. Zapisujemy: 



Nad wszystkim czuwa reżyser teatralny. 

Podczas pogadanki z dziećmi powinny zostać wytłumaczone następujące ważne 
słowa:  

DRAMATURG – autor tekstu. Dramatyzacja – to nadanie tekstowi literackiemu 
formy scenicznej, przystosowanie go do wystawienia w teatrze.  

SCENOGRAF – podejmuje bliską współpracę z reżyserem, będąc twórcą oprawy 
plastycznej i architektonicznej przedstawienia. Do jego zadań zaliczyć trzeba 
również pracę nad: oświetleniem, dekoracjami, rekwizytami i kostiumami. Pavis 
pisze: „Współcześnie scenografia oznacza wiedzę, umiejętność i sztukę 
komponowania sceny i przestrzeni teatralnej, […] terminem tym określa się 
dzisiaj sztukę komponowania trójwymiarowej czasoprzestrzeni, a nie realizację 
dyrektyw zawartych w autorskich wskazówkach scenicznych.” 

INSPICJENT – (z łac. inspiciens – nadzorujący), jest prawą ręką reżysera, 
organizuje pracę i wykonuje polecenia. Do jego obowiązków należy między 
innymi informowanie o przebiegu prób oraz kolejnych wejść w spektaklu. 
Według Pavisa inspicjent to: „Pomocnik reżysera przedstawienia 
odpowiedzialny za organizacyjno – techniczną stronę przygotowywanego 
spektaklu. Reżyser organizuje współdziałanie wszystkich tworzyw scenicznych 
pod względem estetycznym, podczas gdy inspicjent jest odpowiedzialny za 
sprawne funkcjonowanie wykorzystywanych w przedstawieniu środków 
technicznych i maszynerii teatralnej.” 

REŻYSER – jego rola polega na sprawowaniu kontroli nad działaniami wszystkich 
osób biorących udział w przedstawieniu. Pavis pisze: „Reżyser to twórca 
teatralny podejmujący się inscenizacji sztuki, dokonujący wyboru jej obsady i 
interpretacji tekstu, ponoszący odpowiedzialność za organizację spektaklu […] 
oraz – ogólnie za jakość estetyczną przedstawienia. […] Określenie „reżyser” 
(lub „inscenizator”) pojawiło się w XIX wieku wraz z wykształceniem się sztuki 
inscenizacji. 

KOMPOZYTOR – (łac. compositor – twórca, układający) to pojęcie oznaczające 
twórcę utworu muzycznego, czyli autora zapisu nutowego linii melodycznej 
kompozycji (z łac. compositio to połączenie, ułożenie). Obecnie pojęcie 
kompozytor funkcjonuje w bardzo szerokim zakresie; od muzyki popularnej 
(piosenka), aż do utworów klasycznych. 

REŻYSER ŚWIATŁA – to stosunkowo nowa funkcja w teatrze. Zanim się pojawił 
jego obowiązki przypadały reżyserowi i scenografowi. Jego praca polega na 



tym, że najpierw rozmawia z reżyserem, scenografem oraz czyta tekst, który ma 
wystawić. Na próbach pojawia się mniej więcej miesiąc przed premierą. 
Nierzadko ma wpływ na scenografię. Wielu reżyserów światła twierdzi, że ta 
praca to wyzwanie dla filmowca. Dzięki nim coraz więcej rozwiązań filmowych 
wchodzi do teatru. 

AKTOR – Informacja o pierwszych występach aktorskich pochodzi 
najprawdopodobniej z 534 roku p.n.e. Wtedy to Tespis, grecki poeta i aktor, 
twórca tragedii, wprowadził w swych dziełach obok chórów pierwszego aktora. 
Przez bardzo długi okres czasu aktorami mogli być wyłącznie mężczyźni. To oni 
odgrywali również role żeńskie. Pavis pisze, że aktor to: „artysta odgrywający 
role w teatrze lub w filmie, określenie zawodu takiego artysty. W znaczeniu 
ogólnym (dziś przenośnym): osoba działająca, biorąca w czymś udział. […] Aktor 
grając rolę czy przedstawiając postać sceniczną zajmuje centralną pozycję w 
wydarzeniu teatralnym, podczas którego spełnia funkcję pośrednika między 
tekstem autora i dyrektywami reżysera, a oglądającym go i słuchającym 
widzem. […] Działanie aktora polega na interpretacji i wygłaszaniu tekstu oraz 
na naśladowaniu działań.” Dziś inaczej niż w dawnych czasach dużą wagę 
przywiązuje się do kształcenia aktorów. Stawia się duży nacisk na rozwój 
między innymi ciała, intelektu, głosu i wrażliwości. 

CHOREOGRAF - Choreografia to sztuka z wielowiekowymi tradycjami. Dziś 
choreografia to nie tylko taniec klasyczny i balet, ale pojęcie szeroko 
obejmujące wszystkie formy tańca profesjonalnego. Polega ona na 
komponowaniu form tanecznych i łączeniu ich w całościowe układy od baletu, 
przez taniec współczesny, aż do tzw. ruchu scenicznego. Do zadań choreografa 
należy tworzenie ogólnej koncepcji układu tanecznego do utworu lub specjalnie 
skomponowanej muzyki. W tworzeniu układu choreograf musi wziąć pod 
uwagę nie tylko muzykę, ale także treść utworu, który taniec ma ilustrować, 
kostiumy, dekoracje, rekwizyty, oświetlenie. Na to wszystko musi także nałożyć 
swoją wizję. Tworząc układ choreograf określa także poszczególne ruchy, 
ewolucje, kroki, obroty, skoki, gesty tancerzy i dzięki nim przekazuje akcję 
dramatyczną, nastrój, ideę dzieła.  

6. Zabawa w kalambury – posłuży utrwaleniu zdobytej wiedzy.                                                            
Dzieci rysują, lub pokazują znaczenie danego wyrazu, a reszta klasy odgaduje 
poszczególne hasła, np: aktor, reżyser, choreograf, muzyk, scenograf. 

Jako ostatnie hasło podajemy do odgadnięcia: lalka. 



7. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jaką rolę pełni lalka w teatrze? Jakie 
znamy rodzaje lalek teatralnych? (możemy rozmawiać po cichym przeczytaniu 
tekstu) /załącznik 9/. 

Możemy wykorzystać przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną lub 
fragmenty filmów ze spektaklami teatralnymi. Przydatne będą również zdjęcia, 
afisze, programy, na których znajdują się lalki.  

8. Uczniowie zapisują krótką notatkę o rodzajach lalek. Mogą też uzupełnić 
tekst /załącznik 10/. 

Po wykonaniu, sprawdzamy poprawność. 

9. Uczniowie oglądają różne programy i afisze teatralne ( mogą to być oryginały 
zakupione w teatrze lub wydruki z Internetu), zwracając uwagę na  informacje, 
jakie są w nich zawarte. Rozmawiamy na ten temat. 

Dzieci zapisują w zeszytach.  

Na afiszu i w programie teatralnym powinny się znaleźć następujące 
informacje: 

tytuł spektaklu; data premiery; imiona i nazwiska twórców spektaklu                        
i aktorów; pełna nazwa teatru; dane teleadresowe teatru. 
 

Przed zapisaniem przypominamy zasady pisania imion i nazwisk, nazw instytucji 
itp. 

10. Korzystając z notatki teatralnej na temat „Królowej Śniegu” dzieci 
wyszukują informacje, które będą im potrzebne do wykonania afisza 
teatralnego /załącznik 11/ 

11. W GRUPACH – Praca plastyczna -  Dzieci wykonują afisz teatralny do 
spektaklu „Królowa Śniegu” w oparciu o informacje zdobyte podczas lekcji. 

12. Omówienie i ocena prac. Zakończenie zajęć.  

Propozycja pracy domowej: 

Każde dziecko opracowuje na karcie A-4 jedno hasło do słownika wyrazów i 
pojęć teatralnych. Dobrze, jeśli karty będą wzbogacone zdjęciami lub 
rysunkami. Po połączeniu stron powstanie słownik, który możemy przekazać do 
biblioteki szkolnej. 



Słownik powinien powstać w oparciu o wiedzę zdobytą na lekcji oraz 
dodatkowe różne źródła informacji: słowniki, Internet. 

 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK 8 

 

 

SP                            

                                            RAN                              BLICA                         UCZ 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 9 

Kukła - to lalka osadzona na kiju (gambicie). Czasem wyposażona w druty, nici 
lub całe mechanizmy, za pomocą których można poruszać jej rękami czy głową.                   
W klasycznej postaci jednak wykorzystuje się bezwład kończyn lalki, np.                          
w tańcu.  

Pacynka  - to lalka, którą lalkarz wkłada na rękę jak rękawiczkę. W układzie 
klasycznym palec wskazujący porusza głową lalki, a kciuk i palec środkowy 
stanowią ręce lalki. 

Jawajka - Nazwa tej lalki pochodzi od indonezyjskiej wyspy Jawa, skąd wywodzi 
się ten rodzaj lalek, nazywany również wayang golek. Głowa lalki osadzona jest 
na krótkim kiju ukrytym pod kostiumem, do rąk doczepione są czempuryty 
(druty). Jawajki są wykonywane z drewna. 

Marionetki - Istnieją trzy rodzaje marionetek: 

 - powszechnie znane marionetki na niciach,   

 - marionetki sycylijskie (sycylijki),     

 - marionettes à la planchette, używane w średniowieczu do odgrywania między 
innymi scen rycerskich i dworskich tańców.  

Marionetki (z wyjątkiem marinonette à la planchette) są prowadzone od góry. 
Ich konstrukcja jest skomplikowana, trudne jest również animowanie tego 
rodzaju lalką. Nici, na których jest zawieszona przymocowane są do krzyżaka 
lub zawieszone na szyi lalkarza. Rozróżniamy nici : nośne (na nich spoczywa 
ciężar lalki) i nici napinania (służące do poruszania kończynami). Lalkarz może 
prowadzić marionetkę będąc ukrytym za górnym parawanem bądź też grać 
razem z lalką przy pełnej widoczności, np. podczas występów estradowych. 

Maska - Teatr lalek w szerokim rozumieniu to również teatr masek, figur, 
przedmiotów. Maska jest symbolem, magicznym medium bardziej wyrazistym                 
i silniejszym niż twarz aktora. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZA ŁĄCZNIK 10 

Tekst trudniejszy: 

 

Kukła to lalka osadzona na ……………………. Czasem 
wyposażona w ……………., nici lub całe mechanizmy, za 
pomocą których można poruszać jej …………….. czy 
…………………... 

………………………..  lalkarz wkłada na rękę jak rękawiczkę.  
Palec wskazujący porusza………………. lalki, a kciuk i palec 
środkowy stanowią …………………..lalki. 

Jawajka ma głowę osadzoną na krótkim kiju ukrytym pod 
…………………………. Do ……………….. doczepione są czempuryty. 
Jawajki są wykonywane z ……………………... 

Marionetki na ogół są prowadzone od góry. Ich konstrukcja 
jest ……………………………., trudne jest również animowanie 
tego rodzaju……………….. Nici, na których jest zawieszona 
przymocowane są do…………………… lub zawieszone na szyi 
lalkarza. Lalkarz może prowadzić …………………………., będąc 
ukrytym za górnym parawanem bądź też grać razem z lalką 
przy pełnej widoczności………………………….. lalek 
wykorzystywane są również ……………..  Są one  symbolem, 
magicznym medium bardziej wyrazistym i silniejszym niż 
twarz …………………... 

 

 



Tekst łatwiejszy: 

 

Kukła to lalka osadzona na ……………………. Czasem ma druty, 
nici lub całe mechanizmy, za pomocą których można 
poruszać jej …………….. czy …………………... 

Pacynkę lalkarz wkłada na……………….. jak rękawiczkę.  Palec 
wskazujący porusza………………. lalki, a kciuk i palec środkowy 
stanowią …………………..lalki. 

Jawajka ma głowę osadzoną na krótkim……………… ukrytym 
pod kostiumem. Jawajki są wykonywane z ……………………... 

Marionetki na ogół są prowadzone od góry. Nici, na których 
jest zawieszona przymocowane są do…………………… lub 
zawieszone na szyi lalkarza.  

W teatrze lalek wykorzystywane są również ……………..  Są 
one  symbolem, magicznym medium bardziej wyrazistym                       
i silniejszym niż twarz …………………... 

 

 

 



Tekst najłatwiejszy:  

 

Kukła to lalka osadzona na ……………………. Czasem ma druty, 
za pomocą których można poruszać jej …………….. czy 
…………………... 

Pacynkę lalkarz wkłada na……………….. jak rękawiczkę.  
Jawajka ma głowę osadzoną na krótkim……………… ukrytym 
pod kostiumem.  

Marionetki na ogół są prowadzone od góry. Zawieszone są na 
…………………… 

W teatrze lalek wykorzystywane są również ……………..   

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 11 

 

 
„Królowa Śniegu” 

Reżyseria: Konrad Dworakowski 
scenografia: Dariusz Panas 

muzyka: Mateusz Czarnowski 
Obsada: Danuta Kołaczek, Anna Woźniak-Płacek, Aleksandra Wojtysiak, Anna Sztuder-

Mieszek, Żaneta Małkowska, Piotr Szejn, 
Włodzimierz Twardowski, Krzysztof Ciesielski, Łukasz Bzura 

Premiera 12 grudnia 2010r. 
Teatr Lalki i Aktora PINOKIO, ul. Kopernika 16, Łódź 

tel.:  (0) 42 636 66 90, (0) 42 636 59 88 
www.teatrpinokio.pl    pinokio@teatrpinokio.pl 

 
Biuro Organizacji Widowni czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 15. 

tel. 042 636 66 90, email: bow@pinokio.art.pl 
Kasa teatru czynna w dni powszednie godzinę przed spektaklem, w soboty w godz. 15-18, w 

niedziele 10-13, tel. 042 636 13 41 
Sprzedaż biletów on-line: www.bilecik.info 

 
 
 

 

http://www.teatrpinokio.pl/
mailto:bow@pinokio.art.pl


JĘZYK ANGIELSKI 



 

Nazwij pory roku. Wpisz wyrazy w języku polskim i angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              

 

    

                       



Polecenie: Pokoloruj na niebiesko gwiazdki, 
które mają imiona związane ze śniegiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saw 

safe 

snow 

 

low 

sock 

low 

snow 

 

snow 

 
sock 

safe 

saw 

sock 

sock 

snowman 

snowman 

snow 

 

snowman 



 

Połącz strzałkami części domu z ich nazwami. 

 

 

 

 

door           
              window 

 

 

 

chimney          roof 

 

 

roof  tile 

 

 

         building   

 



 

ZADANIE:   Połącz rysunki z odpowiednimi zdaniami:  

Uwaga: Ćwiczenie można wykorzystać w dwojaki sposób;                                                                        
- dzieci  łączą rysunki z angielskimi zdaniami (wtedy nauczyciel powielając karty 
pracy zakrywa zdania napisane po polsku),                                                                                                                   
- dzieci łączą rysunki ze zdaniami napisanymi po polsku (zakrywamy zdania 
angielskie) i tłumaczą je na język polski. 

 

It is raining.   (Pada deszcz.)                                   

                                                                                                                                                              
                      

    It is windy.   (Jest wietrznie. )                        

                                                                                                          

It is foggy.   (Jest mgliście.)                                                                              

 

                                                  It is sunny.     (Jest słonecznie.) 

 

                                                                                            

It  is snowing.   (Pada śnieg.)                                               

                                                                      It is cloudy.   (Jest pochmurno.) 

 



      Pokoloruj Gerdę i Kaja według wskazówek podanych poniżej.                                                       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

GERDA          KAJ 

blue  scarf       black shoes  
blue hat                                                                  brown trousers 
red coat        green jacket 
black shoes       orange  scarf 
brown gloves       yellow  hat 
white trousers       purple gloves  
 



ZADANIA MATEMATYCZNE 



 

1. Lustro matematyczne  

Uczniowie otrzymują (w grupach) pociętą układankę matematyczną. 
Dopasowują działania do wyników i składają lustro.  



 

2. Domki 

Oblicz, jakie numery mają poszczególne domki. Wyniki zapisz na kominach. 
Gerda mieszka w domku o najniższym numerze, a Kay w domku o najwyższym 
numerze. Podpisz imionami dzieci ich domki. (Dla klas II-III) 
 



3. Domki 
Oblicz, jakie numery mają poszczególne domki. Wyniki zapisz na kominach. 
Gerda mieszka w domku o najniższym numerze, a Kay w domku o najwyższym 
numerze. Podpisz imionami dzieci i pokoloruj ich domki. (Dla klas I) 



4. Matematyczne auto 
 



 

5. Matematyczne auto 



ZAJĘCIA DODATKOWE



1. Czy lód topi się tylko pod wpływem ciepła? 
I. LODOWE WIĘZIENIE 

Co będzie potrzebne? 

-zapałka 
-woda 
-sól drobnoziarnista  
-pojemnik do robienia kostek lodu 
-zamrażarka/zamrażalnik 

Co trzeba zrobić? 

1.Napełnć  wodą  pojemnik. 
2.Do jednej z przegródek włożyć zapałkę, która będzie unosić się na wodzie. 
Jeśli zapałka jest za długa trzeba odłamać  kawałek. 
3.Włóżyć  tak przygotowany pojemnik do zamrażarki. Wyjąć  go stamtąd, kiedy 
woda zamarznie . 
 
Co się dzieje?  
Zapałka jest uwięziona w lodzie.  
 
Jak  ją uwolnić, nie czekając, aż lód się stopi? 
 Posypać  lód solą. Odczekać  pół minuty i wyjąć zapałkę . 
 
Dlaczego? 
Sól stopiła wierzchnią warstwę lodu. Było to możliwe, gdyż czysta woda 
zamarza w temperaturze 0C, ale woda słona, żeby zamarznąć, potrzebuje 
temperatury znacznie niższej. Dlatego soli używa się do usuwania lodu z jezdni i 
chodników.  
 
 
II. SIŁA SZNURKA  
 
Co będzie potrzebne? 

-mocna nitka o długości 20cm 
-kostka lodu 
-wysoki słoik z zakrętką 
- dwa ciężarki (np. stalowe noże , odważniki itp. ) 
- lodówka 



 
Co trzeba zrobić? 

1.  Przywiązać  odważniki do końca nitki. 
2. Położyć  kostkę  pośrodku nakrętki zamykającej słoik i oprzeć na niej nitkę 
tak, żeby napinały ją zwisające po obu stronach odważniki. 
3.  Wstawić konstrukcję do lodówki. 

Co się dzieje?  
 
Nitka powoli przechodzi przez kostkę lodu, nie dzieląc go. 
 
Dlaczego? 
 
Ciśnienie wywierane przez nitkę stapia pod nią lód, ale zaraz potem woda 
zamarza ponownie. Wysokie ciśnienie obniża temperaturę krzepnięcia wody,       
ale powyżej nitki temperatura krzepnięcia wynosi nadal 0C. 
 
 
III. KIEDY TOPNIEJE LÓD? 
 
Co będzie potrzebne? 

-szklanka 
-ciepła woda 
-kostki lodu 
 
Co trzeba zrobić? 

1.Nalać do szklanki ciepłej wody. Woda powinna sięgać krawędzi. 
2. Zanurzyć w wodzie kilka kostek lodu(troszkę wody się wyleje) i obserwować . 
 
 
Co się dzieje?  
 
 Po rozpuszczeniu kostek woda nie przelewa się przez krawędź szklanki.  
 
Dlaczego? 
 
Woda zajmuje mniejszą objętość niż powstały z niej lód. Dlatego, kiedy lód 
topnieje, woda nie wylewa się ze szklanki. 
 



2. Jak działają lustra? 

Co będzie potrzebne? 

- dwa płaskie lustra 

1. Co trzeba zrobić? 

Patrzeć w jedno z  luster, obserwując w nim ruch swojej ręki. 

Co się dzieje?  
 
Obraz w lustrze jest odwrócony stronami: ruchowi prawej ręki odpowiada ruch 
lewej ręki z odbicia. 

2. Co trzeba zrobić? 

Ustawiamy dwa lustra pod kątem naprzeciwko swojej twarzy. 

Poruszamy jedną ręką, obserwując jej odbicie w lustrze. 

Co się dzieje?  
 

Nasz obraz nie jest odwrócony: ruchowi naszej prawej ręki odpowiada ruch 
prawej ręki odbicia. 

Dlaczego tak się dzieje? 
 
1. Kiedy światło odbijane od naszego ciała pada na lustro ustawione przed 
nami, wraca bezpośrednio, dzięki czemu powstaje obraz obrócony stronami.  
2. Kiedy stoimy przed dwoma lustrami ustawionymi pod kątem, każde z nich 
odwraca obraz odwrócony przez drugie, a Więc go  prostuje . 

 
 



3. Zabawy śniegiem 

 

1.Lodowa twierdza / lodowy obraz. 

-śnieg 

-różne formy np. wiadro, miska, karton, fory do ciast itp. 

-barwnik spożywczy lub płynna tempera 

- butelka z rozpylaczem napełniona  wodą 

I – do foremek włóż śnieg (jeśli jest sypki, spryskaj go wodą). Odwróć formę do 
góry dnem i lekko uderzaj w nią, by śnieg łatwiej z niej wyszedł. Zrób kilka 
takich babek śniegowych (możesz je połączyć i zrobić z nich twierdzę). 

II – Wlej kilka kropel barwnika spożywczego lub płynnej tempery do butelki z 
rozpylaczem napełnionej wodą. Możesz malować obrazy na śniegu, 
rozpryskując farbę. 

 

2.Lodowa ozdoba. 

- kamyki, liście, szyszki, nasiona , orzechy itp. skarby natury 

- sznurek lub sznurówka 

-miska (plastikowa, metalowa) 

Ułóż kilka przedmiotów  w misce, tworząc dowolny  wzór. Złóż sznurek i włóż  
do miski tak, by dwa końce były w środku, a złożenie - poza miską. Napełnij 
pojemnik wodą.  Jeśli na dworze jest wystarczająco zimno, zostaw tam miskę, 
aż woda zamarznie ( można też włożyć do zamrażarki). Następnie  wyjmij 
lodowe dzieło z miski i powieś je na zewnątrz . 



4. Mandala  

 



5. Krzyżówka 

Wpiszcie do krzyżówki nazwy zwierząt i przedmiotów przedstawionych na 
rysunkach. 
Litery z szarych pól utworzą hasło. 

               1    
2       

  3      
4      

                  5      
6       

7     

4                                                                               

2                                                    

1 3                   6  
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 Ułóżcie  pytania do haseł krzyżówki. Możecie zaproponować krzyżówkę 
kolegom. 



 
 

1……………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………… 

 

Rozwiązanie: 

               1 K R A 
2 S A N I E  

  3 N A R T Y 
4 I G L O O 

                    5 F O K A  
6 Ś N I E G  

7 M O R S 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zeszytach wykorzystano materiały pochodzące z: 

Wielka księga eksperymentów : [red. tekstów wł. Antonella Meiani  przekł. Justyna 
Łukaszewicz]. Zielona Góra. 2001.; 

Zagadki dla najmłodszych : materiały metodyczne / wybór i oprac. Joanna Stec ; [red. 
Czesław Cyrański]. 


