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WSTĘP 
 

 

 

Gadaj zdrów Owadzie, ile tylko chcesz i co ci się podoba. 

Ja zaś wiem, że chcę natychmiast stąd wyruszyć bo 

jeżeli tu zostanę podzielę los innych chłopców, to znaczy 

czy chcę czy nie chcę, będę musiał pójść do szkoły 

i uczyć się, a ja - mówiąc między nami - nie mam 

najmniejszej ochoty do nauki. Jestem stworzony 

do wyższych celów. 

  

 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Zeszytów Metodycznych. Ukazuje się on 

przy okazji pierwszej premiery sezonu 2009/2010 - spektaklu „Pinokio”. Przedstawienie 

w reżyserii Konrada Dworakowskiego z muzyką Piotra Klimka, w scenografii Marka 

Zakosteleckiego jest spektaklem na nowo odczytujący wszystkim dobrze znaną historię. 

Założeniem inscenizacyjnym jest próba spojrzenia na głównego bohatera, jak na dziecko 

poszukujące i twórcze. Pajac Pinokio błądzi, sprawdza i doświadcza otaczający go świat. 

Jest twórcą, który nieustannie się rozwija, by ostatecznie podjąć najważniejszą 

i najodważniejszą próbę: dojrzeć do bycia człowiekiem. Realizatorzy spektaklu zrezygnowali 

z dydaktyzmu – przedstawienie nie poucza, spektakl zadaje pytanie: jak żyć,  

aby czuć się wolnym?  

 

Zapraszamy do Teatru PINOKIO i życzymy przyjemnej lektury. 
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Materiały wspierające, zawarte w Zeszytach Metodycznych, opracowane zostały 

z myślą o nauczycielach języka polskiego, przedmiotów artystycznych, bibliotekarzach, 

nauczycielach pracujących w świetlicach szkolnych. Nie byłoby tej publikacji, gdyby nie 

Teatr Lalki i Aktora Pinokio, przygotowujący przedstawienie baśni Collodiego i od początku 

patronujący naszemu przedsięwzięciu. 

Zeszyty Metodyczne otwiera rozdział Dla każdego coś ciekawego składający się 

z dwóch zestawów ćwiczeń odnoszących się do baśni Pinokio i  rozwijających wyobraźnię 

oraz wyzwalających kreatywność uczniów. Pierwszy zestaw, opracowany przez Aldonę 

Danielewicz-Malinowską, dotyczy zajęć artystycznych (muzyczno-plastycznych), drugi, 

przygotowany przez Danutę Górecką, ma charakter „polonistyczny” i służy doskonaleniu 

sprawności językowych uczniów (tworzenie własnego tekstu, wypowiadanie się na określony 

temat). Jesteśmy przekonane, że proponowane ćwiczenia uda się nauczycielom z pożytkiem 

włączyć w proces lekcyjny, że nie tylko okażą się one przydatne w praktyce szkolnej, ale 

również zachęcą pedagogów do tworzenia własnych, jeszcze ciekawszych zadań. 

Kolejny rozdział publikacji Dwa łyki metodyki zawiera konkretne, obmyślone 

w każdym szczególe, scenariusze zajęć z młodzieżą, opracowane z wykorzystaniem metod 

aktywizujących. W pierwszym z nich (Czy Pinokio był złym dzieckiem?) jego autorka – 

Jolanta Bielecka – twórczo wprowadza metodę dramy, drugi (Był sobie raz kawałek 

drewna…) jest interesującym przykładem integracji międzyprzedmiotowej i twórczej 

współpracy nauczycieli języka polskiego, muzyki oraz plastyki. 

Zeszyty Metodyczne zamyka propozycja, opracowana przez Klaudię Mamińską- 

Karaudę (Marionetki, pacynki, kukły, czyli tajemnice lalek), w pewnym sensie 

podsumowująca wszystkie dotychczasowe działania, bowiem zachęcająca do tego, by dzieci 

pod opieką nauczyciela zaprojektowały lalki i przygotowały własne przedstawienie 

kukiełkowe. 

Zapraszamy do lektury naszej publikacji. Mamy nadzieję, że stanie się ona źródłem 

inspiracji dla tych wszystkich, którzy poszukują nowych pomysłów zajęć z młodzieżą  

i ciekawych rozwiązań metodycznych. 

 

REDAKTORKI 
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DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO 



 8 



 9 

Danuta Górecka 
ŁCDNiKP 
 
 

Doskonalenie sprawności językowych ucznia klas IV-VI 
z wykorzystaniem baśni Pinokio1 

 
I. 
 

Nauczyciel dzieli klasę na 5, 6 pięcioosobowych grup. Każdy zespół otrzymuje duży arkusz 

papieru, kolorowe mazaki (kredki), kolorowy papier do wycinania, klej, nożyczki. 

 
Polecenie do pracy w grupach 
 
Pinokio, odkąd pojawił się na świecie jako pajacyk, przeżył wiele przygód, przebywał 

w różnych, często niezwykłych krainach. Wypiszcie miejsca, w których znalazł się pajacyk, 

a następnie na dużej karcie papieru narysujcie  

 
MAPĘ PODRÓŻY I PRZYGÓD PINOKIA. 

 
Jeśli starczy Wam czasu, dopiszcie do niej odpowiednie objaśnienia w postaci legendy. 

 
Gdy mapy są już wykonane, nauczyciel zawiesza je na ścianie w klasie. Uczniowie oglądają 

swoje prace, porównują je i komentują. 

 
II. 

 
Pinokio przebywał w wielu niezwykłych miejscach. Noszą one charakterystyczne nazwy: 
 

KRAINA GŁUPKÓW 

CHWYTAJ CYMBAŁÓW 

KRAINA PRACOWITYCH PSZCZÓŁ 

KRAINA ZABAWEK 

POLE CUDÓW 
 

Odwołując się do treści baśni, wyjaśnijcie, dlaczego tak nazwano te fantastyczne krainy. 

                                                 
1 Inspirację do tworzenia ćwiczeń znalazłam w książce Z. A. Kłakówny i K. Wiatra Nowa sztuka pisania. Klasy 
4-6 szkoły podstawowej oraz w publikacji Jadwigi Krzyżewskiej Aktywizujące metody i techniki w edukacji. 
Część II. Grę EKSPERT poznałam dzięki Pani Ewie Juszczak (scenariusze jej zajęć znaleźć można 
wydawnictwach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).  
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III. 
 
Bohater książki wiele podróżował, odwiedzał różne miejsca – był w Krainie Pracowitych 

Pszczół, w Krainie Zabawek, pływał po morzu, siedział w brzuchu olbrzymiego rekina. 

A Wy? Do jakiego miejsca chcielibyście się udać? Dlaczego właśnie tam? Wyjaśnijcie 

w kilku zdaniach, co interesującego mogłoby Was tam spotkać. 

 
A może wymyślicie jakieś zupełnie nowe miejsce, o którym nie mówi się w książce? To 

przecież nietrudno wyobrazić sobie jakąś fantastyczną krainę, nadać jej nazwę, a następnie 

krótko ją zaprezentować. 

Możecie wzorować się na opisach niezwykłych miejsc zamieszczonych w książce. Możecie 

również wykonać ilustracje przedstawiające wymyśloną krainę, które wzbogacą Waszą  

wypowiedź. 

 

IV. 
 

Pinokio przeżywał wiele przygód, spotykały go różne niespodzianki. 

Która z przygód pajaca była, Waszym zdaniem, 

 
najweselsza? 

najsmutniejsza? 

najstraszniejsza? 

najdziwniejsza? 

najbardziej pouczająca? 

najbardziej wzruszająca? 

 
Krótko uzasadnijcie swój wybór. 

 
V. 
 

W baśni w związku z przygodami Pinokia pojawiają się różnorodne przedmioty narzędzia 

i sprzęty. Są to: 

 
kawałek drzewa 

siekiera 

peruka 
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patelnia 

jajko 

5 złotych monet 

chodak 

buda psa 

czapka pajacyka 

kosz z łyka 

elementarz 

obroża 

sieć rybacka 

kurtyna 

żelazna kołatka 

świeca 

konserwy 

bat 

podręczniki 

wóz z dyszlem 

konewka 

 
Wybierzcie jeden przedmiot i przygotujcie: 
 

• jego krótki opis (można wybrany przedmiot narysować), 

• notę (jak do encyklopedii), w której napiszecie, do kogo wybrany przedmiot należał, 

jakie było jego przeznaczenie, jaką funkcję spełniał. 

 
Następnie niech każdy z Was opowie dzieje wybranego przez siebie przedmiotu. (Trzeba tu 

będzie uruchomić wyobraźnię i  sporo samemu dopowiedzieć, bowiem na ogół o wielu 

przedmiotach są w książce tylko krótkie wzmianki). 
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VI. 
 

W baśni ważną rolę odgrywają zwierzęta. Wypiszmy je na tablicy: 

 
Gadający Świerszcz 

Kurczątko 

Lis i Kot 

Sokół 

pudel Medor 

Kruk 

Sowa 

Papuga 

Wąż 

kuny 

Gołąb-garłacz 

Delfin 

Rak 

buldog Alidor 

Ślimak 

osiołek Knot 

Świstak 

rekin 

Tuńczyk 

 
Wybierzcie jedno ze zwierząt występujących w książce, a następnie: 

• krótko je zaprezentujcie, 

• przygotujcie notę (jak do encyklopedii lub do leksykonu) dotyczące wybranego 

zwierzęcia. (Do kogo należało? Gdzie przebywało? Jaka historia z nim się wiąże? 

W jaki sposób wpłynęło na życie Pinokia?) 

Zwierzęta, pojawiające się w baśni, na ogół potrafią mówić i same mogą opowiedzieć 

o swoim losie. Wyobraźcie sobie, że każdemu z Was udało się wysłuchać historii życia 
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wybranego zwierzęcia. O czym była to opowieść? Zapiszcie ją w pierwszej osobie – niech 

historię swego życia przedstawi wybrane przez Was zwierzę. 

  

VII. 
 

GRA „EKSPERT” 
 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, co oznacza słowo ekspert i zaprasza ich do 

uczestnictwa w grze o tej nazwie. 

 
Prowadzący dzieli klasę na pięcioosobowe grupy, którym rozdaje zapisane na 

niewielkich karteczkach pojęcia, imiona bohaterów, nazwy miejsc i przedmiotów związanych 

z treścią baśni. (zał. 1). Uczniowie losują po kolei po jednej kartce i wyjaśniają znaczenie 

zapisanych haseł. Jedna osoba w każdej grupie to tzw. ekspert, który ma kartę odpowiedzi 

(zamieszczoną poniżej, zał. 2). Jeśli odpowiedź ucznia odpowiada objaśnieniu znajdującemu się 

w KARCIE EKSPERTA, otrzymuje on punkt, jeśli nie – ekspert głośno odczytuje znaczenie 

nieznanego słowa lub wyrażenia, a kartka wraca na stół do ponownego wylosowania. 

 
 Kiedy wszystkie wyrazy, znajdujące się w KARCIE EKSPERTA, zostały 

przyswojone przez uczniów, wszystkie imiona i nazwy omówione, nauczyciel podsumowuje 

wyniki zabawy. Zwycięzcom przyznaje plusy i raz jeszcze wyjaśnia hasła, które sprawiły 

młodzieży najwięcej trudności. 
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Załącznik nr 1 
 
PROPONOWANE HASŁA: 
 

1. MAMAŁYGA 

2. KARABINIERZY 

3. GOSPODA „POD CZERWONYM RAKIEM” 

4. PERUKA 

5. SNYCERZ 
6. MARIONETKA 

7. KURTYNA 

8. GOŁĄB-GARŁACZ 

9. MAŁY WOŹNICA 

10. CEKINY 

11. PRZEDSTAWIENIE GALOWE 

12. AFISZ 

13. KNOT 

14. WIELKI DĄB 

15. OŚLE USZY 

16. PAŚCI 

17. PAPUGA 

18. KRAINA GŁUPKÓW 

19. KRAINA PRACOWITYCH PSZCZÓŁ 

20. FECHTOWAĆ SIĘ 

21. GADAJĄCY ŚWIERSZCZ 

22. KURCZĄTKO 

23. OGNIOJAD 

24. WISUS 

25. KRUK 
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Załącznik nr 2 
 

KARTA EKSPERTA 
 

1. mamałyga – żółte ciasto z mąki kukurydzianej; przezwisko Dżeppetta (tak go 

nazywano ze względu na żółtą perukę) 

2. karabinierzy – uzbrojeni policjanci (żandarmi) pilnujący porządku na ulicach miasta, 

w którym mieszkali Pinokio i Dżeppetto 

3. gospoda „Pod Czerwonym Rakiem” – miejsce, w którym zatrzymali się Pinokio, 

Kot i Lis (wędrując na Pole Cudów), by trochę odpocząć i coś zjeść 

4. peruka – sztuczne lub naturalne włosy, układane w kształcie fryzury, nakładane na 

własne włosy lub zastępujące je (peruki nosili Dżeppetto i majster Antonio) 

5. snycerz – rzemieślnik rzeźbiący w drewnie; snycerzem był Dżeppetto 

6. marionetka – lalka występująca w teatrze Ogniojada (np. Arlekin, Pulczinella), 

poruszana od góry za pomocą nitek lub drucików 

7. kurtyna – zasłona w teatrze oddzielająca widownię od sceny 

8. Gołąb-garłacz – ptak, który przyniósł bohaterowi baśni wiadomość o jego ojcu 

i zabrał Pinokia na brzeg morza (przelecieli przeszło tysiąc kilometrów) 

9. mały woźnica – powoził wozem zaprzężonym w 24 osiołki, przewożącym chłopców 

od ośmiu do dwunastu lat do Krainy Zabawek; woźnica był bardziej szeroki niż 

wysoki, miękki i tłusty jak kulka masła, miał twarz jak pomarańcza, uśmiechał się 

i mówił pieszczotliwym głosem 

10. cekiny – złote monety; Pinokio otrzymał 5 cekinów od Ogniojada, a następnie wpadł 

z ich powodu w niezłe tarapaty 

11. przedstawienie galowe – uroczyste, odświętne przedstawienie 

12. afisz – plakat, umieszczony w miejscu widocznym, powiadamiający 

o przedstawieniu teatralnym, koncercie czy innej imprezie publicznej 

13. Knot – tak nazywano jednego z bohaterów książki, który namówił Pinokia 

do wyjazdu do Krainy Zabawek; chłopiec tak naprawdę miał na imię Romeo, 

ale przezywano go Knotem, ponieważ był bardzo chudy i przypominał knot 

w lampce nocnej 

14. Wielki Dąb – drzewo, na którym zbójcy powiesili Pinokia; chcieli obrabować go 

z cekinów, które pajacyk ukrył pod językiem 

15. ośle uszy – przykra niespodzianka, która spotkała Pinokia i Knota po pięciu 

miesiącach próżniaczego życia w Krainie Zabawek 
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16. paści – narzędzia kłusownicze w formie żelaznych kleszczy, służące do chwytania 

dzikich zwierząt, w paści wpadł Pinokio 

17. Papuga – ptak, który na Polu Cudów śmiał się z naiwności pajaca,  

a następnie opowiedział mu, co się stało z jego czterema cekinami 

18. Kraina Głupków – Kraina, na której znajduje się Pole Cudów; Pinokio, namówiony 

przez Lisa i Kota, zakopał tam swoje cekiny, wierząc, że się one cudownie rozmnożą 

19. Kraina Pracowitych Pszczół – miasteczko, w którym wszyscy pracowali  

i byli ogromnie zajęci, nie było tam żadnego próżniaka, toteż Pinokio orzekł, że to 

kraina nie dla niego, bo nie został on stworzony do pracy 

20. fechtować się – ćwiczyć się w szermierce, walczyć białą bronią (szablą, szpadą, 

floretem) 

21. Gadający Świerszcz – mieszkał w izbie Dżeppetta od 100 lat; przekazał pajacykowi 

kilka ważnych nauk, których bohater baśni nie chciał słuchać; to pouczanie tak 

zirytowało pajaca, że rzucił w świerszcza młotkiem 

22. Kurczątko – wyskoczyło z jajka, z którego wygłodzony Pinokio chciał zrobić 

jajecznicę, czym oszołomiło pajaca 

23. Ogniojad – dyrektor teatru marionetek, który ofiarował pajacykowi 5 cekinów; był 

to prawdziwy olbrzym, w dodatku niezwykle brzydki, dlatego wzbudzał swym 

wyglądem trwogę 

24. wisus – urwis, psotnik, łobuziak; takim wisusem był właśnie Pinokio 

25. Kruk – jeden z doktorów, wezwanych przez Wróżkę, by zbadali Pinokia; orzekł, że 

pajac nie żyje, a gdyby na nieszczęście nie był martwy, to znaczyłoby, że żyje 
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VIII. 
 
Wiesz o tym, że spośród kolegów Pinokio szczególnie lubił chłopca, którego nazywano 

Knotem. Razem wyruszyli do Krainy Zabawek, a po 5 miesiącach stali się osłami, które mały 

woźnica sprzedał na placu targowym. W pewnym momencie historia Knota urywa się. 

Autor pisze: 

 
„Co się stało z Knotem, tego nie wiem:” 

 
Napisz dalszy ciąg historii Knota. Opowiedz o jego przygodach. Możesz swoje opowiadanie 

zakończyć tak, jak to ma miejsce w baśni (Knot, zamieniony w osła, umiera 

z przepracowania), ale możesz wymyślić zupełnie inną historię i nadać jej nowe zakończenie. 

 

IX. 
 
Jak to jest, kiedy zwykły kawałek drzewa staje się żywym pajacykiem? Co się wtedy myśli 

i czuje? 

 
Napisz, co mógł czuć Pinokio, gdy był uwięziony w kawałku drzewa. 

Jakich uczuć doznał, gdy po raz pierwszy zobaczył świat? 

Jakie dźwięki usłyszał? 

Jakie zapachy poczuł? 

Co sobie pomyślał, gdy zauważył, że może ruszać rękoma i nogami, kręcić głową?  

Co czuł, gdy zrobił pierwszy krok? 

 

X. 
 
Pinokio, okradziony z cekinów, szukał sprawiedliwości w sądzie w mieście 

Chwytajcymbałów. Odważnie stanął przed Sędzią (małpą z rasy Gorylów), a następnie 

„opowiedział najdokładniej całe oszustwo, którego padł ofiarą, podał imiona, nazwiska 

i rysopisy obu opryszków i zakończył prośbą o wymierzenie kary”. 

 
Zredaguj opowieść, którą w sądzie wygłosił Pinokio. Pamiętaj, że pajacyk z szacunkiem 

zwraca się do Wysokiego Sądu, że chce swoją wypowiedzią wzruszyć Sędziego, przekonać 

go o winie Kota oraz Lisa i skłonić do jak najsurowszego ukarania oszustów.  
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XI. 
 
Pinokio siedziałby w więzieniu w mieście Chwytajcymbałów dłużej niż cztery miesiące, 

gdyby nie pewien szczęśliwy zbieg okoliczności. „Bo trzeba wiedzieć, że młody Cesarz 

panujący w mieście Chwytajcymbałów odniósł wielkie zwycięstwo nad swoimi wrogami 

i z tej przyczyny zarządził wspaniałe uroczystości publiczne, iluminacje, ognie sztuczne, 

wyścigi konne i cyklistów, a dla wzbudzenia jeszcze większej radości – pozwolił otworzyć 

więzienia i wypuścić na wolność wszystkich rzezimieszków”. 

 
Zredaguj list młodego Cesarza do swoich poddanych, w którym przedstawia on swoje triumfy 

wojenne, a następnie zapowiada wspaniałe niespodzianki, pozwalające godnie uczcić 

pokonanie wroga. Pamiętaj, że list ten będzie odczytany na głównym rynku miasta, 

wywieszony na bramie ratusza i opublikowany na pierwszej stronie miejscowej gazety, a więc 

musi być dostojny i uroczysty. 

 

XII. 
 
Uczniowie wyobrażają sobie następującą sytuację: 
 
Pinokio żył w czasach, kiedy po ulicach jeździły karety, a zamiast światła elektrycznego 

w domach zapalano naftowe lampy. Wyobraźcie sobie, że niespodziewanie Pinokio zjawia się 

w naszym mieście, a że jest ruchliwy, ciekawski i niezmiernie bystry, wszystko zauważy, 

wszędzie zajrzy, nawet do naszej klasy i szkoły. Na pewno pajacyk będzie zdziwiony, widząc 

wokół siebie świat tak inny od tego, w którym żył dotychczas. 

 
Uczniowie otrzymują kartki samoprzylepne w dwóch kolorach. Zadaniem uczniów będzie 

wpisanie na kartkach jednego koloru odpowiedzi na pytanie: 

 
Co – według Ciebie – spodoba się pajacykowi w naszym mieście, szkole, 

klasie? 

 
oraz na kartkach innego koloru: 
 
Co – według Ciebie – nie będzie podobało się pajacykowi w naszym mieście, 

szkole, klasie? 
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Następnie uczniowie umieszczają swoje odpowiedzi na przygotowanej wcześniej planszy. 

 
      + + + + + + +     PINOKIO          - - - - - - -  
 
NASZE MIASTO 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
NASZA SZKOŁA 

  
 
 
 
 

 
NASZA KLASA 

  
 
 
 
 
 

 
Wykonana plansza staje się staje się inspiracją do rozważań nad tym, jak nas widzą osoby 

z zewnątrz, jak bardzo zmienia się świat i co warto poprawić w najbliższym środowisku. 

 

XIII. 
 

Nauczyciel dzieli klasę na pięcioosobowe (lub czteroosobowe grupy), rozdaje im arkusze 

papieru (wielkości A4) i mazaki, a następnie formułuje polecenie: 

 
Skoro Pinokio zjawi się w naszej klasie, warto z nim porozmawiać o jego pełnym 

niespodzianek życiu.  

Przed Wami prawdziwie dziennikarskie zadanie. Musicie sformułować trzy lub cztery pytania 

do pajacyka, dotyczące jego postępowania, niesamowitych przygód, związków z innymi 

bohaterami baśni. Redagując pytania, możecie tak jak dziennikarze być dociekliwi, ale 

pamiętajcie o szacunku dla swojego rozmówcy. Powinniście również tak formułować pytania, 

aby skłonić Pinokia do dłuższej, kilkuzdaniowej odpowiedzi. 

Każde pytanie należy zapisać dużymi literami na oddzielnej kartce. 

 
Po 15 minutach nauczyciel zbiera wypełnione kartki, zawiesza je na tablicy i głośno 

odczytuje zapisy (należy wyeliminować powtarzające się i zdecydowanie nieudane pytania). 

Następnie prosi uczniów, aby wybrali sobie po dwa pytania i zastanowili się, jak na nie 

odpowiedziałby sam bohater książki.  
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Po 5 minutach wskazani przez nauczyciela uczniowie wcielają się w rolę Pinokia 

i odpowiadają w jego imieniu (  a więc w 1. osobie) na wybrane wcześniej pytania. 

 

XIV. 
 
Jak wiecie, Pinokio stał się chłopcem, a potem, jak to zazwyczaj bywa, urósł i wydoroślał, 

a zatem opuścił fantastyczne krainy, w których jako pajac przeżył tyle, czasem śmiesznych, 

czasem strasznych, przygód. Jednakże mieszkańcy świata, który przemierzał Pinokio, nie 

zapomnieli o drewnianym pajacyku. Na pewno od czasu do czasu zbierają się Gospodzie pod 

Czerwonym Rakiem i wspominają dawnego Pinokia. 

 
Ciekawe co o nim mówią? 

 
Sformułuj krótkie opinie, jakie na temat Pinokia mogliby wypowiedzieć: 
 
Gadający Świerszcz 

Kruk i Lis 

Buldog Alidor 

Papuga 

Arlekin 

Ogniojad 

Wróżka o błękitnych włosach 

 

XV. 
 
Nauczyciel dzieli klasę na pięcio- lub czteroosobowe grupy. Rozdaje arkusze papieru 

i kolorowe mazaki. Uczniowie w swoich grupach, korzystając ze słowników, sprawdzają 

znaczenie słowa afisz. Następnie oglądają przykłady afiszy (można je odnaleźć w Internecie 

http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=lang_pl&um=1&sa=1&q=afisz&btnG=Szukaj+obra

z%C3%B3w&aq=f&oq=) 

Uczniowie omawiają je, wskazując na charakterystyczne cechy afiszy, ich zawartość, 

rozwiązania graficzne. Swoje spostrzeżenia zapisują w zeszytach. 

 
Następnie uczniowie w grupach wykonują następujące zadanie. 
 
Wiecie o tym, że któregoś dnia Pinokio poszedł na wagary. Jego uwagę zwróciły dźwięki 

piszczałek i uderzenia w wielki bęben. Poszedł ich posłuchać. „Aż oto znalazł się na środku 

http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=lang_pl&um=1&sa=1&q=afisz&btnG=Szukaj+obraz%C3%B3w&aq=f&oq
http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=lang_pl&um=1&sa=1&q=afisz&btnG=Szukaj+obraz%C3%B3w&aq=f&oq
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placu pełnego ludzi, którzy tłoczyli się koło wielkiego baraku z drzewa i płótna, 

pomalowanego w tysiączne kolory. 

- Cóż to za barak? – zapytał Pinokio zwracając się do jakiegoś chłopczyka z tej osady. 

- Przeczytaj afisz, na którym wszystko jest napisane, a dowiesz się. 

 
Wykonajcie afisz zapowiadający przedstawienie w Wielkim Teatrze Marionetek. 

Musicie ustalić, co znajdzie się na Waszym afiszu, rozstrzygnąć, czy będzie miał on charakter 

jedynie informacyjny, czy będzie również zachęcał do odwiedzenia Teatru. Ponadto musicie 

zadecydować, jakie rozwiązania graficzne wprowadzicie, by afisz był nie tylko czytelny, ale 

również zwracał na siebie uwagę. 

 

XVI. 
 

Fabuła „z kubka” 
 

Zadaniem uczniów będzie stworzenie historyjki, nawiązującej do „Pinokia”, ale bardzo 

swobodnie wykorzystującej motywy, jakie znaleźć można w baśni.  

Do przeprowadzenia zajęć potrzebne są pojemniki (kubki, dzbanki, pudełka)  

i kartki z różnymi informacjami. 

 
Nauczyciel wypełnia pojemniki z kartkami, na których zapisane są informacje potrzebne do 

stworzenia opowiadania. 

 
• w pojemniku z napisem POSTACIE umieszcza kartki z różnymi postaciami baśni, np. 

 
PINOKIO 

WRÓŻKA 

DŻEPPETTO 

GADAJĄCY ŚWIERSZCZ 

KNOT 

LIS I KOT 

BULDOG ALIDOR 
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• w pojemniku z napisem FABUŁA umieszcza kartki z poleceniami typu: 
 

NIECH ZABŁĄDZI 

NIECH KOGOŚ SPOTKA 

NIECH WYRUSZY W PODRÓŻ 

NIECH COŚ ZGUBI 

NIECH COŚ ZNAJDZIE 

NIECH SIĘ Z KIMŚ POKŁÓCI 

NIECH SIĘ Z KIMŚ ZAPRZYJAŹNI 

NIECH ROZWIĄŻE ZADANIE 

 
 
• w pojemniku z napisem MIEJSCE AKCJI umieszcza informacje typu: 
 

KRAINA PRACOWITYCH PSZCZÓŁ 

KRAINA ZABAWEK 

MIASTO CHWYTAJCYMBAŁÓW 

POLE CUDÓW 

LAS 

DROGA POLNA 

WYSPA 

BRZUCH REKINA 

 
 
• w pojemniku z napisem CECHY CHARAKTERYSTYCZNE umieszcza kartki 

z pojedynczymi przymiotnikami lub wyrażeniami: 

 
ZATROSKANY 

WESOŁY 

ZAMYŚLONY 

PŁATAJĄCY FIGLE 

ZDOLNY DO OSZUSTWA 

ZMARTWIONY 

ROZBAWIONY 

TROSKLIWY 
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• w pojemniku z napisem KOMPLIKACJE umieszcza elementy fabuły, takie jak: 

 
CHOROBA 

ZAPOMNIENIE O CZYMŚ WAŻNYM 

ZGUBIENIE JAKIEGOŚ CENNEGO PRZEDMIOTU 

UWIĘZIENIE 

UTRATA PAMIĘCI 

BRAK PIENIĘDZY 

PORWANIE 

PRZEMIANA W OSŁA 

 
Następnie nauczyciel dzieli klasę na pięcioosobowe zespoły. Przedstawiciele poszczególnych 

grup losują po jednej kartce z każdego pojemnika. Nauczyciel wyjaśnia, na czym polega 

ich zadanie. 

 
Waszym zadaniem jest stworzenie historyjki nawiązującej do Pinokia, której głównym 

bohaterem będzie wylosowana przez Was postać. Ramy układanej historii wyznaczają 

wskazania zapisane na kolejnych kartkach – to jedyne ograniczenie, do którego musicie się 

stosować. Poza tym możecie korzystać z pełnej swobody twórczej. 

Życzę wspaniałych pomysłów!!! 
 

 
XVII. 

 
Wyobraźcie sobie, że jesteście Redakcją gazety Baśniowe Echo. To duża Redakcja (składa się 

z tylu osób, ilu uczniów jest w naszej klasie), podzielona na kilka DZIAŁÓW. Waszym 

zadaniem jest przygotowanie kolejnego wydania gazety. W tym celu zbierają się ZESPOŁY 

REDAKCYJNE odpowiedzialne za kształt poszczególnych działów i przygotowują 

odpowiednie materiały (teksty, zdjęcia, ilustracje) do nowego numeru Baśniowego Echa. 

Gazeta podzielona jest na kilka działów tematycznych, za które odpowiedzialne są 

poszczególne ZESPOŁY. 

 
 
ZESPÓŁ 1. – DZIAŁ: AKTUALNOŚCI 
 
Wasz ZESPÓŁ zajmuje się tym, co aktualnie dzieje się w baśniowym świecie. Możecie 

zredagować krótką informację o zwycięstwach młodego Cesarza nad wrogiem, opowiedzieć 
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o pracy dzielnych karabinierów, pilnujących porządku, przeprowadzić rozmowę z rolnikiem, 

któremu kuny okradają kurnik itp. 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 

 
 
ZESPÓŁ 2. – DZIAŁ: KULTURA I ROZRYWKA 
 
Wasz ZESPÓŁ zajmuje się życiem teatralnym, działaniami cyrku i informuje o różnych 

atrakcjach, które pozwalają mieszkańcom baśniowego świata ciekawie spędzić wolny czas. 

Możecie w tej części gazety zamieścić zaproszenie Ogniojada na przedstawienie do 

Wielkiego Teatru Marionetek, wypowiedź Arlekina na temat swojej najnowszej roli, krótką 

relację z cyrku czy z pokazu fajerwerków w mieście Chwytajcymbałów itp. 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 

 
 
ZESPÓŁ 3. – DZIAŁ: TURYSTYKA 
 
Wasz ZESPÓŁ zajmuje się promowaniem turystyki i rekreacji.  

Możecie zaprosić czytelników gazety do odwiedzenia jakiejś baśniowej krainy (np. Krainy 

Zabawek), zareklamować Gospodę pod Czerwonym Rakiem, która oferuje podróżnym tanie 

noclegi i smaczne dania czy zachęcić do aktywności sportowej (np. Biegaj z nami po Polu 

Cudów) itp. 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 

 
 
ZESPÓŁ 4. – DZIAŁ: KĄCIK PORAD 
 
Wasz ZESPÓŁ radzi czytelnikom, jak rozwiązywać różne problemy i postępować w życiu. 

W tym celu zaprasza do współpracy ważnych ekspertów. I tak np. Gadający Świerszcz podaje 

zasady, którymi powinni kierować się wszyscy mali chłopcy, a dwaj uczeni lekarze (Kruk 

i Sowa) radzą, jak ubierać się w czasie deszczowej pogody, co zrobić, aby nie przejeść się 

lodami i jak najszybciej połknąć gorzkie lekarstwo itp. 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 
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ZESPÓŁ 5. – DZIAŁ: KRONIKA KRYMINALNA 
 
To bardzo ważny dział, w którym ukazują się teksty o różnych przestępstwach, a także 

niebezpieczeństwach grożących mieszkańcom baśniowego świata. Wasz ZESPÓŁ zamieści 

w nim informację policji o poszukiwaniu dwóch groźnych oszustów – Kota i Lisa, rysopisy 

tych baśniowych „naciągaczy” oraz prośbę o pomoc w ich ujęciu (oczywiście wyznaczono 

nagrodę dla wszystkich, którzy pomogą policji). Możecie również zredagować ostrzeżenie 

przed ogromnym rekinem, połykającym tych mieszkańców baśni, którzy zagubili się na morzu. 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 

 
 
ZESPÓŁ 6. – DZIAŁ: CZYTELNICY PISZĄ… 
 
Wasz ZESPÓŁ zajmuje się korespondencją z czytelnikami gazety, dlatego zamieścicie 

w gazecie list zmartwionego Dżeppetta, który szuka swojego synka  (w liście muszą się 

znaleźć: opis wyglądu Pinokia, informacja o tym, gdzie go ostatnio widziano, apel o pomoc 

w odnalezieniu pajaca). 

Możecie opublikować również prośbę pewnej dobrej kobiety, by REDAKCJA pomogła 

znaleźć opiekuna dla buldoga Alidora (czytelniczka znalazła go zabłąkanego na plaży). 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 

 
 
ZESPÓŁ 7. – DZIAŁ: ROZMAITOŚCI… 
 
To dział trochę plotkarski, ale bardzo lubiany przez czytelników. Możecie tu zamieścić krótką 

historię Papugi, która chciała poślubić Gołębia-garłacza, ale w końcu wyszła za mąż za 

Tuńczyka….albo opublikować wypowiedź Kurczęcia o tym, jak o mały włos stałoby się 

jajecznicą itp. 

Ważną rolę w Waszym dziale odgrywa Wróżka o błękitnych włosach, która zapowiada 

prognozę pogody dla baśniowego świata. 

UWAGA! To jak DZIAŁ będzie wyglądał, zależy od Waszej wyobraźni i pomysłowości. 

Wierzę w dziennikarskie talenty ZESPOŁU i życzę ciekawych tekstów. 
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Aldona Danielewicz-Malinowska 
ŁCDNiKP 

 
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: MUZYCZNO-PLASTYCZNE 

 
Propozycje zadań 

Pinokio w świecie instrumentów 
 
Jak Majster Wisienka, stolarz, znalazł kawałek drewna, który płakał i śmiał się 

jak dziecko 

Zadanie muzyczne Drewniane instrumenty 

Instrumenty muzyczne, bardzo często są zbudowane z drewna bądź posiadają elementy 

drewniane. Kawałek drewna posiadającego duszę przeistoczono w małego drewnianego 

chłopca – marionetkę. Rozejrzyjcie się wokół i znajdźcie drewniane instrumenty 

w rzeczywistości, która was otacza. Spróbujcie ze znalezionych elementów drewnianych 

stworzyć instrument, na którym grałby Pinokio. Nie zapomnijcie o nazwie dla tego 

instrumentu oraz o prezentacji możliwości brzmieniowych. Przykładowe nazwy: flet-

marionetka, pinokiofon itd. 

 
Zadanie muzyczne Motyw muzyczny „Pinokia” 

Jeżeli stworzyliście swoje instrumenty, spróbujcie razem stworzyć utwór, który będzie 

motywem przewodnim Pinokia. 

 
Zadanie muzyczne Grające ciało 

Pinokio miał charakterystyczną budowę. Zastanówcie się, jakimi instrumentami mogą być 

jego części ciała. Zaprezentujcie i opiszcie sposób wydobycia dźwięku oraz jego brzmienie 

z wybranych przez was części ciała Pinokia . Na przykład: ręce przypominają kastaniety 

(instrument perkusyjny). 

A Ty co ty widzisz i słyszysz, patrząc na Pinokia 

• nos? 

• nogi? 

• głowę? 

• plecy?  

• brzuch? 



 27 

Zadanie muzyczne Dźwiękowe postacie 

Stwórzcie na wybranych przez siebie instrumentach, wykonanych z drewna (instrumenty 

strunowe, dęte i perkusyjne), motywy przewodnie dla każdej postaci ludzkiej i zwierzęcej, 

która pojawiła się w bajce. A oto one: 

 

Majster Wisieńka 

Pinokio 

Dżeppetto 

Wróżka 

Gadający Świerszcz 

Tuńczyk 

Kurczątko 

Rekin 

Lis 

Kot 

Świstak 

Sokół 

Osiołek Knot 

Pudel Medor 

Ślimak 

Kruk 

Buldog Alidor 

Sowa 

Rak 

Papuga 

Delfin 

Wąż 

Delfin 

Gołąb garłacz 

Kuny 

 
Możecie podzielić się na zespoły i zilustrować dźwiękiem tylko wybrane lub wylosowane 

postacie. Nagrajcie najlepsze ilustracje dźwiękowe – motywy przewodnie.  
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Zadanie muzyczne Malowanie dźwiękiem 

Podzielcie się na pięć zespołów. Waszym zadanie będzie zilustrowanie za pomocą dźwięków 

fantastycznych krain, w których przebywał Pinokio: 

Kraina Głupków 

Chwytajcymbałów 

Kraina Pracowitych Pszczół 

Kraina Zabawek 

Pole Cudów 

 

Zadanie muzyczne Stylizacje muzyczne 

W grupach pięcio- lub sześcioosobowych wykonajcie tekst w różnych stylach muzycznych 

np. rap, ballada, opera, folklor itd.  

 

Pinokio to niegrzeczny chłopiec, 

lecz niedługo wszystko się zmieni, 

przyjdzie dobra wróżka  

i Pinokia odmieni! 

 

Wykonajcie swoje stylizacje przed kolegami w klasie. 

 

Zadanie muzyczne Lustro marionetek 

Dobierzcie się w pary i usiądźcie naprzeciwko siebie. Zdecydujcie, kto jest lustrem, a kto jest 

Pinokiem przeglądającym się w lustrze. Zadaniem Pinokia będzie poruszanie różnymi 

częściami ciała (np. głową, ustami, rękoma, nosem) w sposób charakterystyczny – 

marionetkowy. Zadaniem lustra jest dokładne powtarzanie ruchów Pinokia. Po pewnym 

czasie zamieńcie się rolami. 

 

Zadanie muzyczne Pinokio tańczy 

Wykonajcie w parach taniec marionetek do wybranego przez siebie utworu muzycznego 

z klasyki muzycznej (np. walca) lub muzyki rozrywkowej. 
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Zadanie muzyczne Pinokio tworzy 

Poniżej znajduje się tekst, do którego stworzycie melodię. Możecie pracować zespołach lub 

indywidualnie. Nie zapomnijcie zapisać kompozycji (lub jej nagrać) oraz wykonać przed klasą. 

 

Gdzie jest Pinokio? 

 

Dziś w nocy na werandzie 

Pinokio bal szykuje, 

swój długi drewniany nosek 

wyciera i poleruje. 

 

Musi pięknie wyglądać 

i dobrze się prezentować, 

zaprosił przyjaciół kilku 

będą do rana balować. 

 

Już wszystko przygotowane, 

na stołach pyszne jedzenie, 

goście odświętnie ubrani, 

orkiestra czeka na scenie. 

Lecz stała się rzecz okropna. 

Pajacyk zniknął, zaginął. 

Ktoś porwał go dla okupu, 

A może biedak już zginął. 

 

Wezwano straż i karetkę, 

wezwano nawet ochronę, 

szukają pajaca, a ten..... 

usnął na ławce przed domem. 
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Zadanie muzyczne Pinokio śpiewa 
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Zadanie plastyczne Współczesny Pinokio 

Narysujcie portret Pinokia. Ale przenieście jego postać do XXI wieku.  

Zastanówcie się, czy Pinokio w naszych czasach wyglądałby tak samo, czy inaczej. 

 

Zadanie plastyczne Stroje dla Pinokia 

Zabawcie się w projektanta ubiorów chłopięcych spróbujcie zaprojektować ubrania, na różne 

pory dnia i uroczystości, w których wziąłby udział Pinokio. 

 

Zadanie – plastyczne Fantastyczne krainy baśni  

Waszym zadaniem będzie podzielenie się na pięć zespołów i namalowanie na dużym 

formacie kartonowym, wybranego, niezwykłego miejsca, w którym przebywał Pinokio: 

Kraina Głupców 

Chwytajcymbałów 

Kraina Pracowitych Pszczół 

Kraina Zabawek 

Pole Cudów 

Powodzenia! 

 

Zadanie plastyczne Pinokia 

Zaprojektujcie i narysujcie koleżankę Pinokia – Pinokię.  

Pamiętajcie, że ma być ona również z drewna i posiadać (wybraną przez Was) część ciała, 

która, podobnie jak nos Pinokia, powiększa się, kiedy koleżanka pajaca kłamie. Na przykład 

mogą to być nogi, a może stopy. Powodzenia! 

 

Zadanie plastyczne – Nos Pinokia 

Po przeczytaniu baśni o drewnianym pajacu, wiecie już, że powiększający się nos Pinokia jest 

oznaką kłamstwa. Zadanie dla Was. Narysujcie zwierzę, które lubi siadać na długim nosie 

Pinokia.  

Kolejnym etapem zadania jest odnalezienie zwierzęcego sobowtóra nosa Pinokia. Narysuj je. 

Powodzenia! 
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Agata Gręda  
nauczycielka języka polskiego i historii, SP nr 130 

Katarzyna Kasprzyk 
nauczycielka muzyki i plasytki, SP nr 130 
 
 

„Był sobie raz kawałek drewna…” 
 
 

Temat lekcji w bloku humanistycznym: j. polski, plastyka, muzyka  

 

Język polski: Temat   - Poznajemy Pinokia i jego przygody. 

Plastyka: Temat:        - Rozmawiamy o rzeźbach, „sadzimy” drzewo z drewnianej mozaiki 

Muzyka: Temat:        - Poznajemy piosenkę „Drewniane rzeźby”, gramy jak orkiestra 

 

Klasa IV 

 

Cel ogólny: inspirowanie do ekspresji plastycznej i muzycznej z wykorzystaniem historii 

Pinokia 

 

Cele operacyjne 

Uczeń: 

• znajduje w tekście fragmenty charakteryzujące bohatera – opis 

• układa plan wydarzeń 

• wyjaśnia pojęcia: postać zmyślona, wydarzenia 

• wybiera rodzinę wyrazów bez znajomości pojęcia rodzina, zgodnie z zasadą 

podobieństwa 

• tworzy poprawne hasło dotyczące ochrony środowiska 

• wyjaśnia znaczenie pojęć: rzeźba, rzeźbiarz, płaskorzeźba 

• tworzy akompaniament rytmiczny, korzystając z instrumentów perkusyjnych 

drewnianych 

• zna słowa i melodię 

• wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem elementów drewnianej mozaiki 

• wyjaśnia potrzebę ochrony lasów i drzew 

• zgodnie współpracuje w grupie 
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Metody (wg W. Okonia): pogadanka, elementy dramy, ćwiczenia praktyczne, praca 

z tekstem, prezentacja, gry dydaktyczne, metoda aktywnego słuchania muzyki wg C. Orffa  

 

Formy pracy: indywidualna jednolita, grupowa jednolita i zróżnicowana 

 

Środki dydaktyczne: podręczniki, karty pracy, karty umiejętności, ilustracje przedstawiające 

rzeźbę, płaskorzeźbę, rzeźbiarza, instrumenty perkusyjne drewniane, elementy mozaiki 

drewnianej, drobne sztuczne kwiatki, bibuła zielona, partytura na dużym kartonie, ilustracja 

przedstawiająca Pinokia, talerzyki plastikowe, ilustracje przedstawiające sceny z dzieł sztuki, 

mazaki, kleje, nożyczki, kaseta z piosenką i płyta CD z muzyką klasyczną 

 

Bibliografia: C. Collodi „Pinokio”, wydanie dowolne np. wyd. Greg  

M. Lorek „Słońce na stole. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego w klasie III”, Wyd. 

Muza Szkolna; część II s.18, kaseta do wyżej wymienionego podręcznika z nagraniem 

piosenki „Drewniane rzeźby” 

 

Czas: 3 x 45 min.  

 

Przygotowanie do zajęć: 

 

1. Przywitanie; nauczyciel rozdaje uczniom kartki z pociętym na fragmenty tekstem 

wiersza Danuty Gellnerowej „Drewniane rzeźby” [Załącznik nr 1]; uczniowie mają 

w ciszy przeczytać swoje teksty, dobrać się w grupy w zależności od koloru tekstu 

i wspólnie ułożyć wiersz we właściwym szyku.  

2. Zajęcie miejsc grupami przy stolikach. Nauczyciel przedstawia uczniom zasady pracy 

na lekcji oraz sposób oceniania: podczas wskazanych etapów lekcji każda z grup 

będzie mogła zdobyć naklejki, które należy przykleić we właściwych miejscach karty 

umiejętności (np. obrazkowa historia przygód Pinokia2). Uczniowie tych grup, które 

w ciągu całych zajęć zbiorą wszystkie naklejki, otrzymają oceny bardzo dobre 

z języka polskiego i muzyki. Ocena z plastyki będzie oceną indywidualną 

(za drzewo z mozaiki).  

                                                 
2 Obrazkowa historia Pinokia: http://www.kids-n-fun.com/coloringpages/kleurplaat_Pinocchio_67.aspx. 

http://www.kids-n-fun.com/coloringpages/kleurplaat_Pinocchio_67.aspx
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Przebieg zajęć: 

 

1. Zapoznanie uczniów z piosenką przewodnią zajęć, nauczyciel wyjaśnia, iż tytuł 

poznanego przed chwilą wiersza Danuty Gellnerowej ukryty jest w tekście piosenki. 

Uczniowie mają wysłuchać zwrotki i refrenu piosenki, a następnie odgadnąć tytuł 

wiersza. Uważne wysłuchanie piosenki pozwoli także sprawdzić czy każda z grup 

właściwie ułożyła tekst wiersza.  

2. Odczytanie tekstów wiersza przez kolejne grupy 

3. Galeria sztuki – nauczyciel prosi uczniów, aby liderzy grup wylosowali ilustrację 

przedstawiającą znane dzieło sztuki – rzeźba lub płaskorzeźba (np. Grupa Laookona 

lub inne przedstawiające grupę postaci3). Zadaniem lidera – rzeźbiarza – jest takie 

ustawienie uczniów, aby swymi postaciami „odzwierciedlali” wylosowane dzieło. 

4. Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy z pewną baśnią – prezentacja zakrytej 

kartonami, narysowanej na tablicy ilustracji; uczniowie mają za zadanie rozwiązać 

łamigłówki, rebusy, zagadki (ułożone przez nauczyciela4) przypisane numerom 

kartonów. Jeśli uczynią to poprawnie – mogą odsłonić pole znajdujące się pod 

kartonem z danym numerem. Im więcej zadań uda się uczniom wykonać, tym więcej 

pól odkryją. Na zakończenie uczniowie odgadują, że postać narysowana na tablicy to 

Pinokio.  

5. Zapisanie tematu lekcji na tablicy 

6. Plan wydarzeń w lekturze – nauczyciel rozdaje uczniom duże puzzle (po 1 dla ucznia), 

na których zapisane są kolejne wydarzenia – przygody bohatera baśni. Zadaniem 

uczniów jest uważne odczytanie zdań, odszukanie wskazanych na puzzlach etapów 

w spisie treści lektury, a następnie umieszczenie puzzli we właściwym szyku na 

tablicy. Po zakończeniu pracy z dużymi puzzlami, nauczyciel rozdaje uczniom 

rozsypanki zdaniowe. Uczniowie układają je w odpowiedniej kolejności, korzystając 

                                                 
3 Ilustracje dzieł przedstawiające rzeźby i płaskorzeźby: 
http://www.utexas.edu/courses/citylife/imagesr/laokoon1.JPG ; 
http://cudaswiata.files.wordpress.com/2008/12/menkaura.jpg, : http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje33/gr27.jpg, 
http://dziedzictwo.ekai.pl/_album/306,500,q.jpg, 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/42/Saints_Martin_Jerome_and_Gregory.JPG/391px-
Saints_Martin_Jerome_and_Gregory.JPG. 
4 Można wykorzystać zagadki i rebusy: http://www.cauchy.pl/sp_i_iii/labirynt_liter/3/index.php, 
http://www.cauchy.pl/sp_i_iii/labirynt_liter/2/index.php, http://www.cauchy.pl/index.php) 

http://www.utexas.edu/courses/citylife/imagesr/laokoon1.JPG
http://cudaswiata.files.wordpress.com/2008/12/menkaura.jpg
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje33/gr27.jpg
http://dziedzictwo.ekai.pl/_album/306%2C500%2Cq.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/42/Saints_Martin_Jerome_and_Gregory.JPG/391px-Saints_Martin_Jerome_and_Gregory.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/42/Saints_Martin_Jerome_and_Gregory.JPG/391px-Saints_Martin_Jerome_and_Gregory.JPG
http://www.cauchy.pl/sp_i_iii/labirynt_liter/3/index.php
http://www.cauchy.pl/sp_i_iii/labirynt_liter/2/index.php
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z wzorca na tablicy, a następnie zapisują w zeszytach temat lekcji i wklejają właściwie 

ułożony plan wydarzeń [Załącznik nr 2] 

7. Drewniana orkiestra – nauczyciel proponuje uczniom, aby zabawili się w orkiestrę, 

jednak do dyspozycji będą mieli jedynie drewniane instrumenty perkusyjne – 

drewienka, drabinki, drewniane pałeczki do uderzania w gazety. Uczniowie tworzą 

akompaniament rytmiczny do fragmentu utworu muzyki klasycznej wg rozpisanej 

przez nauczyciela partytury [należy wybrać sobie krótki utwór muzyki klasycznej 

(np. Tritsch – Tratsch Polka Straussa) i dopasować do tego akompaniament 

rytmiczny z wykorzystaniem gazet i instrumentów perkusyjnych drewnianych, 

takich, jakimi dysponuje szkoła].  

8. Powrót do Pinokio – zadaniem uczniów jest uzupełnienie zdań z lukami opisujących 

drewnianą kukiełkę [Załącznik nr 3]. Uczniowie mogą to zadanie wykonywać 

samodzielnie lub korzystając z materiału pomocniczego – zbioru wyrazów do 

uzupełnianki [Załącznik nr 4].  

9. Przypomnienie piosenki przewodniej – uczniowie próbują śpiewać.  

10. Rozsypanka ortograficzna – nauczyciel rozdaje uczniom karteczki, na których 

zapisane są wyrazy typu: rzeźba, rzeźbiarz, wyrzeźbiony, rzeźbienie, płaskorzeźba 

oraz inne, niepasujące do pozostałych [Załącznik nr 5]. Zadaniem uczniów jest 

wybranie tych, które mają ze sobą coś wspólnego i zapisanie ich w zeszytach wraz 

z notką o regule ortograficznej. 

11. Karta pracy plastyka5 – nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, w których należy 

uzupełnić brakujące elementy korzystając z materiału wyrazowego poprzedniego 

ćwiczenia oraz dodatkowych materiałów [Załącznik nr 6].  

                                                 
5 W karcie pracy plastyka i załączniku nr 6 nauczycielki wykorzystały zdjęcia : artysta rzeźbiarz Bogusław 
Kędzierski podczas pracy w swojej pracowni (fot. J. Prokop) 
http://www.dynow.pl/admin/upload/1df557fcbb3a869ae7efe5897a8e21d1.jpg ; Chrystus Frasobliwy 
http://www.rzezba-
ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/postacie_swietych__1/chrystus_frasobliwy/629-1-pol-
PL/chrystus_frasobliwy_imagelarge.jpg ,Matka Boska Katyńska: http://www.rzezba-
ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/plaskorzezba__1/matka_boska_katynska/749-1-pol-
PL/matka_boska_katynska_imagelarge.jpg , obraz olejny autorstwa Jerzego Gnatowskiego pt. "Pejzaż" 
http://www.hospicja.pl/files/obraz_1.jpg. 

http://www.dynow.pl/admin/upload/1df557fcbb3a869ae7efe5897a8e21d1.jpg
http://www.rzezba-ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/postacie_swietych__1/chrystus_frasobliwy/629-1-pol-PL/chrystus_frasobliwy_imagelarge.jpg
http://www.rzezba-ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/postacie_swietych__1/chrystus_frasobliwy/629-1-pol-PL/chrystus_frasobliwy_imagelarge.jpg
http://www.rzezba-ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/postacie_swietych__1/chrystus_frasobliwy/629-1-pol-PL/chrystus_frasobliwy_imagelarge.jpg
http://www.rzezba-ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/plaskorzezba__1/matka_boska_katynska/749-1-pol-PL/matka_boska_katynska_imagelarge.jpg
http://www.rzezba-ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/plaskorzezba__1/matka_boska_katynska/749-1-pol-PL/matka_boska_katynska_imagelarge.jpg
http://www.rzezba-ludowa.art.pl/var/ezwebin_site/storage/images/rzezba/plaskorzezba__1/matka_boska_katynska/749-1-pol-PL/matka_boska_katynska_imagelarge.jpg
http://www.hospicja.pl/files/obraz_1.jpg
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12. Działalność plastyczna – „Drzewo z drewnianej mozaiki”- uczniowie mają za zadanie 

uzupełnić kontury drzew elementami drewnianej mozaiki, a następnie ozdobić drzewa 

wyciętymi z kolorowego papieru listkami oraz drobnymi kwiatkami. Prace powstają 

na papierowych talerzykach. Każde dziecko wymyśla także krótkie hasło mówiące 

o konieczności ochrony lasów i drzew, które zapisuje na tylnej ścianie talerza.  

13. Prezentacja powstałych prac i wymyślonych haseł. 

14. Zakończenie zajęć, ocena pracy uczniów.  
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Załącznik nr 1 
 
 

 
W drzewie lipowym, 
gdzieś w środku pnia, 

mieszkają 
dziadki lipowe dwa 

 

 
Lipowe dziadki,  

lipowe babki,  
lipowe świątki,  
lipowe chatki 

 
Są także w drzewie 
smoki, rycerze… 
Może zobaczyć  

ten, kto nie wierzy! 
 

 
W pracowni zręczna  

ręka rzeźbiarza 
lipowe drewno 

w bajkę przetwarza 
 

 
W drzewie lipowym, 
gdzieś w środku pnia, 

mieszkają 
dziadki lipowe dwa 

 

 
Lipowe dziadki,  

lipowe babki,  
lipowe świątki,  
lipowe chatki 

 
Są także w drzewie 
smoki, rycerze… 
Może zobaczyć  

ten, kto nie wierzy! 
 

 
W pracowni zręczna  

ręka rzeźbiarza 
lipowe drewno 

w bajkę przetwarza 
 

 
W drzewie lipowym, 
gdzieś w środku pnia, 

mieszkają 
dziadki lipowe dwa 

 

 
Lipowe dziadki,  

lipowe babki,  
lipowe świątki,  
lipowe chatki 

 
Są także w drzewie 
smoki, rycerze… 
Może zobaczyć  

ten, kto nie wierzy! 
 

 
W pracowni zręczna  

ręka rzeźbiarza 
lipowe drewno 

w bajkę przetwarza 
 

 
 



 43 

Załącznik nr 2  

1. Znalezienie kawałka drewna przez majstra Wisienkę. 

2. Narodziny pajacyka. 

3. Pierwsza ucieczka Pinokia z domu. 

4. Poznanie Gadającego Świerszcza. 

5. „Wylatująca” jajecznica. 

6. Sprzedanie kaftana Dżeppetta. 

7. W teatrze marionetek. 

8. Poznanie Lisa i Kota. 

9. Napad zbójców i powieszenie pajacyka na dębie. 

10. Leczenie u wróżki o błękitnych włosach. 

11. Na Polu Cudów. 

12. Aresztowanie pajacyka w krainie Chwytajcymbałów. 

13. Złapanie głodnego bohatera na kradzieży winogron. 

14. Pinokio w roli podwórzowego psa. 

15. Poszukiwanie Dżeppetta nad morzem. 

16. Spotkanie z wróżką na Wyspie Pracowitych Pszczół. 

17. Pinokio pilnym uczniem. 

18. Bójka z kolegami i jej skutki. 

19. Wyłowienie pajacyka przez zielonego rybaka. 

20. Wyprawa z przyjacielem do Krainy Zabawek. 

21. Przemiana Pinokia w osiołka. 

22. Występ kłapouchego w cyrku. 

23. W brzuchu rekina- odnalezienie tatusia. 

24. Zamiana w prawdziwego chłopca. 
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Załącznik nr 3 
 

Uzupełnijcie fragmenty dotyczące opisu bohatera. 

 

„Wszedłszy do izby, Dżeppetto wziął narzędzia i zaczął strugać pajaca. 

- Jakie mu nadać imię?- mruczał do siebie. – Nazwę go ……………………….. . To imię 

przyniesie mu szczęście.  (…) 

Kiedy już znalazł imię dla swego pajaca, zabrał się na dobre do pracy i zrobił mu 

najpierw włosy, potem …………………….., potem oczy. Gdy już wystrugał oczy, 

wyobraźcie sobie jego zdumienie, kiedy spostrzegł, że oczy poruszały się i przeszywały go 

na wskroś. 

Widząc, że te oczy z ……………………… . Patrzą na niego, Dżeppetto niemal się 

obraził i rzekł ze złością: 

- Drewniane ślepia, czemu patrzycie na mnie? (…) 

Zrobiwszy oczy, wystrugał mu …………; ale ten …………, ledwie wykończony, 

zaczął rosnąć i rósł, rósł, aż po kilku minutach wyrósł w ………………………. ogromnej 

długości. Biedny Dżeppetto silił się, żeby go przyciąć, ale im więcej go przycinał 

i przykrócał, tym bardziej się wydłużał ów bezczelny ……. . Skończywszy nos, zrobił mu 

usta. Usta te nie były jeszcze gotowe, a już zaczęły się ……………………… i pokpiwać 

sobie z niego. (…) 

Wtedy usta przestały się śmiać, ale wysunęły ……………… na całą długość. (…) 

Po ustach wystrugał mu brodę, potem …………………, barki, brzuszek, ramiona                         

i ……………… . (…) 

Pinokio miał ………….. zdrętwiałe i nie umiał się poruszać, więc Dżeppetto 

poprowadził go za rękę, żeby nauczyć, jak się stawia krok za krokiem. Kiedy już jego 

…………….. stały się sprężyste, Pinokio zaczął chodzić o własnych siłach i biegać po 

izbie;… 

Dżeppetto, który był biedny i nie miał w kieszeni ani jednego grosika, zrobił mu 

ubranko z ……………………….. w kwiatki, trzewiki z ……………….. drzewnej, 

a czapeczkę  z ośródki ……………… ”. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

/Wyrazy do uzupełnienia (mogą się powtarzać): Pinokio, nos, czoło, drzewa, 

nosisko, śmiać, nogi, język, papieru, szyję, ręce, kory, chleba/ 
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Załącznik nr 4 

Wyrazy do uzupełniania 

 

„Wszedłszy do izby, Dżeppetto wziął narzędzia i zaczął strugać pajaca. 

- Jakie mu nadać imię?- mruczał do siebie. – Nazwę go Pinokio. To imię przyniesie mu 

szczęście.  (…) 

Kiedy już znalazł imię dla swego pajaca, zabrał się na dobre do pracy i zrobił mu 

najpierw włosy, potem czoło, potem oczy. Gdy już wystrugał oczy, wyobraźcie sobie jego 

zdumienie, kiedy spostrzegł, że oczy poruszały się i przeszywały go na wskroś. 

Widząc, że te oczy z drzewa. Patrzą na niego, Dżeppetto niemal się obraził                    

i rzekł ze złością: 

- Drewniane ślepia, czemu patrzycie na mnie? (…) 

Zrobiwszy oczy, wystrugał mu nos; ale ten nos, ledwie wykończony, zaczął rosnąć 

i rósł, rósł, aż po kilku minutach wyrósł w nosisko ogromnej długości. Biedny Dżeppetto silił 

się, żeby go przyciąć, ale im więcej go przycinał i przykrócał, tym bardziej się wydłużał ów 

bezczelny nos. Skończywszy nos, zrobił mu usta. Usta te nie były jeszcze gotowe, a już 

zaczęły się śmiać i pokpiwać sobie z niego. (…) 

Wtedy usta przestały się śmiać, ale wysunęły język na całą długość. (…) 

Po ustach wystrugał mu brodę, potem szyję, barki, brzuszek, ramiona                               

i ręce. (…) 

Pinokio miał nogi zdrętwiałe i nie umiał się poruszać, więc Dżeppetto poprowadził go 

za rękę, żeby nauczyć, jak się stawia krok za krokiem. Kiedy już jego nogi stały się sprężyste, 

Pinokio zaczął chodzić o własnych siłach i biegać po izbie;… 

Dżeppetto, który był biedny i nie miał w kieszeni ani jednego grosika, zrobił mu 

ubranko z papieru w kwiatki, trzewiki z kory drzewnej, a czapeczkę  z ośródki chleba”. 
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Załącznik nr 6 
Karta pracy - plastyka 

 
Uzupełnij puste pola właściwymi elementami, znajdziesz je  

na karcie z wycinankami: 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RZEŹBA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Artysta tworzący 

swe dzieła  
w drewnie, gipsie, 
glinie lub kamieniu 
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Wycinanki 
 
 

MALARZ 
 

Dzieło sztuki, które 
powstaje na bazie 

formy płaskiej 
(można je oglądać 

tylko z przodu) 

 

Dzieło sztuki, które 
charakteryzuje się 
trójwymiarowością 
(można je oglądać 
z każdej strony) 

 

RZEŹBIARZ 

Dzieło sztuki, które 
powstaje poprzez 

nałożenie 
barwnych plam 
farby olejnej na 
płótno lub deskę 

 

 

 

 

 
 

PŁASKORZEŹBA 
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Jolanta Bielecka 
Konsultant ŁCDNiKP 
 
 

Temat: Czy Pinokio był złym dzieckiem? 
 

Klasa IV 

 

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności opisywania i oceniania postaw bohatera 

lektury szkolnej 

 

Cele operacyjne:  

Uczeń: 

• wciela się w postaci znane z baśni C. Collodiego „Pinokio”, 

• wyszukuje w tekście informacje dotyczące wyglądu bohatera,  

• opisuje wygląd postaci, 

• wyjaśnia znaczenie pojęć: wady, zalety, 

• wymienia wady i zalety bohatera, 

• formułuje wypowiedzi oceniające zachowanie Pinokia, 

• uzasadnia swoje zdanie, 

• współpracuje w grupie. 

 

Metody: elementy dramy, rozmowa kierowana, praca z tekstem, burza mózgów 

 

Formy  pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne: tekst utworu „Pinokio”, drewniana zabawka – pajacyk (lub zwykły 

kawałek drewna), kartki samoprzylepne, mazaki, plansza z narysowaną schematycznie 

postacią bohatera książki, karta pracy 

 

Czas: 90 minut 

 

Tok lekcji: 

1. Po wykonaniu czynności organizacyjnych, podaniu i zapisaniu na tablicy tematu zajęć 

nauczyciel przypomina, że na ostatniej lekcji była mowa o historii Pinokia – bohatera 



 50 

książki C. Collodiego. Uczniowie tworzyli wspólnie plan odzwierciedlający przygody 

drewnianego pajacyka. Dzisiaj porozmawiamy o samym bohaterze. 

2. Nauczyciel prosi, by wszystkie dzieci stanęły w kole. Uczniowie, wymawiając głośno 

słowa: hej – hop, przekazują sobie z rąk do rąk (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) 

drewnianego pajacyka (lub kawałek drewna). 

3. Prowadzący zajęcia prosi, by uczniowie spróbowali wcielić się w rolę drewnianej 

marionetki, a następnie zgodnie z jego poleceniami wykonywali następujące 

polecenia: 

• wyprostuj się, 

• unieś głowę, 

• wysuń do przodu prawą rękę i prawą nogę, 

• wysuń do przodu lewa nogę i lewą rękę, 

• poruszając się jak marionetka zrób w ten sposób 5 kroków do przodu, a potem 

5 do tylu 

Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel pyta uczniów, jak czuli się w tej roli. 

4. Uczniowie siadają w kole, nauczyciel prosi, by opisali własnymi słowami, jak 

wyglądał Pinokio – drewniany pajacyk, a następnie, by wyszukali w tekście baśni 

fragment, będący opisem jego wyglądu (rozdział III). 

5. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z numerami (na każdej jedna z cyfr: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) i w ten sposób tworzy 8 grup (po 3 – 4 osoby), w których będą pracować 

uczniowie (grup może być mniej). 

6. Następnie każda z grup otrzymuje kartkę z zapisanym na niej wydarzeniem z życia 

bohatera np.: 

• Poznanie Gadającego Świerszcza 

• W teatrze marionetek 

• Znajomość z Lisem i Kotem 

• W domu wróżki o błękitnych włosach 

• Służba w zagrodzie wieśniaka 

• Pobyt Pinokia w krainie zabawek 

• W brzuchu rekina 

• Przemiana drewnianego pajacyka w chłopca 
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7. Nauczyciel wyjaśnia, że zadaniem każdej z grup jest przedstawić wskazane 

wydarzenie z życia Pinokia w formie nieruchomego obrazu (stop – klatki ). Uczniowie 

mają się wcielić w bohaterów (lub przedmioty) bez użycia mowy, tylko za pomocą 

odpowiedniej postawy, gestu, wyrazu twarzy itp. Na wykonanie zadania każda grupa 

ma 10 – 15 minut. W trakcie pracy uczniów nauczyciel pełni rolę obserwatora, może 

udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania uczniów. 

8. Po upływie, przeznaczonego na pracę w grupach, czasu, nauczyciel prosi, by każdy 

z zespołów na dany przez niego znak (np. klaśnięcie) zastygł w przygotowanych 

pozach. Nauczyciel ogląda rzeźby, a następnie „ożywia” uczniów 7 zespołów. 

Pozostawia w stop – klatce pierwszą grupę (Poznanie Gadającego Świerszcza).  

9. Nauczyciel i członkowie pozostałych grup podchodzą do zastygłych w swoich pozach 

uczniów pierwszego zespołu i zadaje pytania uczniom – „rzeźbom” np. : 

• Kim jesteś? 

• Dlaczego tak się zachowujesz? 

• Skąd wiesz, że tak należy postępować?  

• Co czujesz? 

• Co sądzisz o zaistniałej sytuacji? 

10. W ten sposób prezentują się wszystkie grupy. 

11. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący prosi uczniów, by usiedli w kole. Rozdaje 

każdemu z nich po dwie kolorowe karteczki samoprzylepne oraz przygotowane 

wcześniej mazaki. Na kartce jednego koloru uczniowie zapisują jedną dobrą cechę lub 

zachowanie bohatera, na kartce drugiego koloru tę cechę lub zachowanie, które uznają 

za złe, niewłaściwe. Nauczyciel przypomina znaczenia pojęć: wady, zalety. Na 

wykonanie zadania uczniowie mają ok. 3 – 5 minut. 

12. Następnie nauczyciel wiesza na tablicy dużą planszę z narysowaną w sposób 

schematyczny postacią Pinokia. Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i po lewej 

stronie wizerunku drewnianego pajacyka przyklejają kartki, na których zapisali wady 

bohatera, a po prawej zalety. Jeśli zapisy się powtarzają, dzieci przyklejają karteczki 

obok siebie. 
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Pinokio 
 
 
 

 
 
 
 
13. Uczniowie przyglądają się zapisom na planszy, nauczyciel prosi o odpowiedź 

na pytania:  

• Których cech jest więcej, dobrych czy złych? 

• Jak myślicie, dlaczego Pinokio był czasem niegrzeczny, nieposłuszny? 

• Które z cech bohatera sprawiły, że wróżka spełniła marzenie pajacyka 

i przemieniła go w chłopca? 

• Jak wyglądał chłopiec –  Pinokio? 

Nauczyciel prosi, by uczniowie opisali go słowami, a następnie wyszukali odpowiedni 

fragment w książce (rozdział XXXVI) 

nieposłuszny 

gwałtowny 

leniwy 

kłamie 

odważny 

dobry 

troskliwy 

wrażliwy 

ciekawy 
świata 

dzielny 
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14. Nauczyciel zadaje pytania: 

• Czy Pinokio był złym dzieckiem? 

• Jak ocenicie bohatera baśni C. Collodiego? 

• Które z wymienionych przez Was cech bohatera mają również współczesne 

dzieci? 

15. Na zakończenie lekcji uczniowie siadają w kole, nauczyciel prosi, aby każde dziecko 

krótko opisało swoje wrażenia z dzisiejszej lekcji. 

16. Nauczyciel ocenia (ustnie ) pracę klasy, zadaje pracę domową:  

• uzupełnij i wklej do zeszytu kartę pracy (zał. nr 1). 
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Załącznik nr 1 
 
 
1) Po lewej stronie wizerunku Pinokia wpisz wady bohatera, po prawej jego zalety. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wady Zalety 

Pinokio 
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2) W miejscu wskazanym przez zakończenia strzałek wpisz po jednej swojej dobrej cesze 

(zalecie). 

 
 
 
 

 
 

Jestem 
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BAWIMY SIĘ W TEATR 
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Klaudia Mamińska-Karauda 
nauczycielka języka polskiego, SP nr 111 
 
 

Temat : Marionetki, pacynki, kukły, czyli tajemnice lalek 
 

Klasa VI 

 

Cele ogólne: 

- budzenie wrażliwości na sztukę, 

- kształtowanie zainteresowania teatrem, 

- zapoznanie z historią i specyfiką teatru lalek (w tym różnego typu lalek), 

- inspirowanie do interpretacji i recytacji tekstów literackich, 

- rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się, 

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole. 

 
Cele operacyjne 

Uczeń: 

- samodzielnie projektuje lalki, 

- wykonuje lalki wg własnego projektu, 

- gromadzi informacje na temat lalki teatralnej, korzystając z różnych źródeł, 

- uczestniczy w omawianiu prezentacji multimedialnej, 

- współtworzy scenariusz przedstawienia teatralnego, 

- nazywa bohaterów baśni występujących w przedstawieniu, 

- animuje lalkę teatralną, 

- współpracuje w grupie. 

 
Pomoce dydaktyczne: 

- autorski scenariusz przedstawienia pt. „Baśniowy kogel – mogel” napisany przez 

p. Klaudię Mamińską-Karaudę przy współudziale uczniów (zał. nr 1), 

- autorska prezentacja multimedialna pt. „Kilka słów o teatrze lalek”, 

- lalki wykonane przez uczniów. 

- prace uczniowskie wykonane w ramach mini wystawy pt. „Teatr w pudełku” 

Metody: projektu, podająca, eksponująca, praca we współpracy, problemowa, praktyczna  

 

Czas: 90 minut 
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Prezentowana lekcja oparta jest o metodę projektu .Jest więc efektem pracy poszczególnych zespołów 

uczniowskich, którym nauczyciel dużo wcześniej powierza wykonanie poszczególnych zadań 

i odpowiednio do nich przygotowuje. 

Na początku nauczyciel zapoznaje uczniów z ideą projektu, polegającego na przybliżeniu uczniom 

specyfiki teatru lalek .W tym celu organizuje wycieczkę do teatru i spotkanie z animatorem. 

Te działania pozwolą na pełniejsze zrozumienie „ruchu kukłą”. Następnie nauczyciel tworzy trzy 

zespoły uczniowskie i przydziela im poszczególne zadania do wykonania . 

Czas na realizacje zadań – 3 tygodnie 

 

zespól ekspercki (dzieci bardzo zdolnych) – będzie komentował prezentację 

multimedialna, 

 

ZADANIE  DLA  ZESPOŁU  EKSPERCKIEGO (3-4 osoby) 

 

1. Uczniowie, korzystając z różnych źródeł wiedzy, mają znaleźć wiadomości nt. kukły, 

marionetki, pacynki, lalki gałgankowej i  zaprezentować przez siebie wykonany typ lalki. W ten 

sposób zespól może podjąć się komentowania wykonanej przez nauczyciela prezentacji 

multimedialnej. 

 
zespół plastyczny – przygotuje scenografię do przedstawienia, zaprezentuje 

wystawę prac plastycznych, 

 

ZADANIE  DLA  ZESPOŁU  PLASTYCZNEGO (6- 8 osób) 

 
Dzieci, które nie chcą wykonywać kukiełki, mają dwa zadania: 

 

1. Zrobić miniaturę sceny teatralnej, na której umieszczone zostaną wycięte z tektury postaci 

aktorów. Prace zostaną zaprezentowane zespołowi uczniowskiemu i odpowiednio ocenione. 

2. Zaprojektować i wykonać dowolną techniką  scenografię do przedstawienia kukiełkowego 

 

zespół aktorski – wystawi przedstawienie. 
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ZADANIA  DLA  ZESPOŁU  AKTORSKIEGO (10 – 12 osób): 

   
1. Wszyscy uczniowie w tym zespole mają za zadanie wybrać sobie ulubionego bohatera bajek, 

baśni lub lektury szkolnej . 

2. Dzieci mają zaprojektować  wykonanie kukiełki dowolną techniką. Poszczególne etapy 

tworzenia lalek są konsultowane z nauczycielem. 

3. Kolejny krok - to poznanie podstaw warsztatu animatora. Uczniowie realizują ten cel  

poprzez zaplanowane wcześniej przez nauczyciela lekcje w teatrze lalek.  

4. Następne zadanie - to modyfikacja przygotowanego przez nauczyciela tekstu scenariusza 

przedstawienia. Dzieci mają za zadanie dodać choć jedno własne zdanie do powierzonej im 

roli . W ten sposób ma powstać „ wspólny” scenariusz widowiska.  

5. Uczniowie uczą się poszczególnych ról, odpowiednio je interpretując. W ten sposób 

wspólnie tworzą przedstawienie kukiełkowe. .To zadanie wymaga pracy indywidualnej 

z każdym dzieckiem.  

 

Tok lekcji: 

I. Prezentacja multimedialna pt. „Kilka słów o teatrze lalek”, w trakcie której 

nauczyciel prezentuje historię teatru lalek. Do komentowania wybranych zdjęć prosi 

zespół ekspertów, który omawia poszczególne zagadnienia. Dotyczą one opisu 

i charakterystyki marionetki, lalki gałgankowej, pacynki, kukły. Uczniowie nie tylko 

dzielą się wiedzą, ale także prezentują wykonane przez siebie poszczególne typy 

lalek, opowiadając kolegom, w jaki sposób je wykonali i demonstrując 

ich „działanie” 

 
II. Przedstawienie kukiełkowe pt. „Lalkowy kogel – mogel”. Uczniowie zabierają 

wykonane przez siebie kukiełki i w odpowiedniej scenografii rozpoczynają spektakl. 

Zaraz po przedstawieniu, uczniowie demonstrując lalki opowiadają, jacy bohaterowie 

literaccy stali się dla nich inspiracją do zaprojektowania właśnie takiej, a nie innej 

kukiełki. 

 
III. Lekcja kończy się prezentacją miniatur sceny teatralnej pt. „Teatr w pudełku”, które 

wykonały dzieci z zespołu plastycznego. Nauczyciel podsumowuje lekcję, pyta 

o wrażenia uczniów oraz ocenia prace poszczególnych zespołów.  
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Załącznik nr 1 
 
 

PRZEDSTAWIENIE  KUKIEŁKOWE 
 
„Baśniowy kogel – mogel”  

autor:  Klaudia Mamińska-Karauda 

 
 
Występują : 

1. Kopciuszek 

2. Czerwony Kapturek 

3. Stokrotka 

4. Skowronek 

5. Pasterka i Kominiarczyk 

6. Jaś i Małgosia 

7. Baba Jaga 

8. Pinokio 

9. Waligóra i Wyrwidąb 

10. Pies 

11. Cesarz 

12. Calineczka 

13. Babcia 

14. Królowa Śniegu 

 
Scenografia – zaprojektowana przez uczniów z zespołu plastycznego. 

 

Na scenę wchodzi Kopciuszek i Czerwony Kapturek. 

 
Kopciuszek: 

Dokąd biegniesz Czerwony Kapturku? 

 
Czerwony Kapturek: 

Uciekam przed złym wilkiem. Ciągle plącze mi się pod nogami. Ma ogromne oczy i straszne 

zęby. Już raz mnie zjadł. Na szczęście mądry Gajowy wydobył mnie z jego brzucha.  

 
Kopciuszek: 

No i jak tam było w brzuchu? 
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Czerwony Kapturek: 

Strasznie! Do końca życia nie zjem kawałka mięsa! 

 
Kopciuszek: 

A ja uciekam przed złą macochą, która chce wydać mnie za drewnianego chłopaka. Och, jaki 

on okropny. Ma długi nos, drewniane nogi i paskudny wygląd.  

 
(na scenę wbiega Stokrotka i Skowronek) 

 
Stokrotka i Skowronek: 

Uciekajcie stąd! Uciekajcie! Do bram wielkiego lasu zakrada się straszna zima. To zła 

Królowa. Niesie za sobą porywisty, polarny i zimny wiatr. Uciekajcie! Czego dotknie jej ręka 

staje się soplem lodu. 

 
Czerwony Kapturek: 

To może wreszcie dotknie tego obrzydłego wilka, który ciągle na mnie poluje! 

 
Kopciuszek: 

Twój wilk pewnie nie przeżyje tej wizyty, ale mój amant już i tak jest kawałkiem drewna, 

więc nic mu nie pomoże. Chyba tylko pożar... 

 
Stokrotka: 

Skowronku, uciekajmy stąd! Słyszę, jak opadają liście z drzew i czuję, że robi się coraz 

zimniej. Skowronku, moja mała ptaszynko, nie chcę , aby ci się coś stało. Chodź, chodź już. 

 
(Skowronek i Stokrotka znikają. Na scenę wbiegają zdyszani Pasterka i Kominiarczyk) 

 
Pasterka: 

Mój miły, tak zimno robi się w lesie. Otul mnie proszę swoim ramieniem. Zawsze masz tyle 

ciepła w sobie, a w dodatku przynosisz ludziom tylko szczęście. 

 
Kominiarczyk: 

Tak rzeczywiście, wzmógł się wiatr z północy. I mnie zdaje się, że idzie zima. Chodź, może 

skryjemy się gdzieś w jakiejś chatce. 

 
(idą, nagle widzą piękną chatkę na kurzej stopce) 
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Pasterka: 

Zobacz, Jasiu! Ten domek to jak chatka z bajki o „O Jasiu i Małgosi”. Wejdźmy do środka. 

Ciekawe, czy zastaniemy czarownicę? 

 
(nagle wyskakują zza parawanu z wrzaskiem Jaś i Małgosia) 

 
Jaś: 

Małgośka! Nareszcie coś przyszło do zjedzenia!. Jakieś świeże mięso rzucili. Ty zobacz! 

 
Małgosia: 

Ten facet nosi na plecach żeberka, a ta kobita to chyba w życiu trochę pojadła!  

 
Jaś: 

To, co robimy Gocha ? Jemy czy trochę ich podrasujemy? 

 
Małgosia: 

Ja to bym od razu zjadła. Nieźle wygląda ten chłopak i już jest jakby nieco opieczony. Taki 

czarniutki... mniam, mniam. Ślinka mi leci. 

 
Kominiarczyk: 

Kim jesteście dzieci? 

 
Małgosia: 

Się ma! Ja to Gocha, a ten tam to Jaś zwany Kaniballo! 

 
Kominiarczyk: 

A gdzie są wasi rodzice? 

 
Małgosia: 

A co to policja! Przesłuchanie czy co? A nigdzie nie są. Poszli na cmentarz na zakupy. 

Znaczy się przynieść świeższy towar. 

 
Jaś: 

Nie strasz ich! Widzisz, że się trzęsą. Tak na serio, to nie mamy rodziców. Zjedliśmy ich 

wspólnie z Babcią Jagą. Ale byli pyszni... 
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Małgosia: 

Palce lizać! 

 
Kominiarczyk: 

To naprawdę trafiliśmy do chatki Baby Jagi? 

 
Małgosia: 

Babci Jagi! Nie obrażać proszę naszej przybranej babuni. 

 
(na scenę wlatuje na miotle Baba Jaga) 

 
Jaga: 

A witojcie cudaki moje! Witojcie! Jak miło widzieć prawdziwe dzieci. No, może nie dzieci, 

ale młodzież. No, no... Pokaż paluszek babci syneczku! 

 
Jaś: 

Babka, ty już nie zaczynaj swoich starych numerów! Najpierw paluszek, a potem zeżre 

z kopytami! 

 
Małgosia: 

I nawet kosteczki nie zostawi! 

 
(na scenę wbiega Pinokio) 

 
Pinokio: 

Nie widzieliście Kopciuszka? No, takiej dziewczyny z kopciem na głowie. 

 
Jaga: 

Brudasa mówisz, tak?  

 
Pinokio: 

No, niezupełnie. Myć to się myła, tylko jakieś takie ubranie miała niedzisiejsze. Znaczy się 

niemodne... Ale za to twarz... cud natury. Piękna i zachwycająca. Nosek zadarty, oczy 

błękitne, usta jak korale, słowem cud prawdziwy... 

 
Jaga: 

A to musiała być pyszna! Mniam... Najbardziej lubię oczy! Pycha! 
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Pinokio: 

Nie rozumiem? Jak oczy... mniam, mniam? 

 
Jaga: 

A ty coś taki drewniany! Piłeś co, żeś tak zesztywniał? A możeś ty sztywniak jesteś co? 

 
Jasiu: 

Ten facet to jakiś drewniany... Jakby kij połknął. 

 
Pinokio: 

Widzieliście czy nie? Bo nie mam czasu na pogawędki! 

 
Jaga: 

Ale co? 

 
Pinokio:  

Nico. Lecę stąd... To jakieś towarzystwo szemrane. Chyba ludożercy! 

 
(wychodzi ze sceny) 

 
Jaga: 

Dziwny gość! Oj, jakoś zimno się robi! Chodźmy do domku. Ogrzejemy się przy kominku 

i napalimy w naszym pięknym piecu! Małgośka, poszukaj no ładnego garnka na dwie osoby. 

 
(wszyscy znikają w domku; słychać straszne dźwięki kroków; wchodzi Wyrwidąb i Waligóra)  

 
Waligóra:  

Przyjacielu drogi, wierzysz ty w bajki?  

 
Wyrwidąb: 

Kiedyś omawialiśmy jakieś w szkole... ale to dawno było. Pamiętam jakąś o krasnoludkach. 

Było ich siedmiu czy pięciu i jakaś Marycha. Nie wiem sam... Coś tam mi się tłucze 

po głowie. 

 
Waligóra: 

I co te krasnoludki robiły z tą Marychą? 
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Wyrwidąb: 

A bo ja wiem... Jak to z babami. Pewno kłócili się.  

 

Waligóra: 

Tak, to nieznośna baba i jakaś taka.... 

 
Wyrwidąb: 

Ta Marycha to była taka kobitka, co to z tymi krasnalami chodziła na jagody do lasu.  

 
Waligóra: 

Oj, to strasznie nudne musiało być. Jagody, krasnale... nie to niemożliwe. 

 
(wchodzą krasnale, śpiewają) 

 
Krasnal: 

Ja jestem krasnoludkiem, krasnoludkiem hopsasa, 

Mam zawsze małe butki hopsasa 

 
Waligóra: 

Ty, patrz, ale berbecie! A mówiłem, że te knypki istnieją... Nóżki jak paluszki! A brody jak 

stogi siana. 

 
Wyrwidąb: 

Sio stąd, sio.... 

 
Waligóra: 

Cip, cip, cip, dzieci... Tuś, tuś... 

 
Wyrwidąb: 

Pogięło cię czy co, tak do krasnali mówić? To nie kurczaki! 

 
Waligóra: 

Bo one mówić nie mówią chyba. Tylko śpiewają. 

 
Krasnal:  

Mówimy! Tylko do rzeczy ! A Ty taki wielki i bajki o krasnalach nie znasz! Wstyd! 
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(krasnale uciekają, śpiewając) 

 
Wyrwidąb : 

Ty, patrz ale chatę ktoś postawił. No, no... 

 
Waligóra: 

Jaaaa... i to z samych pierników... 

 
Wyrwidąb: 

Chodź! Zajrzymy tam na chwilę. Może spotkamy Jadźkę. Wiesz tę, co była z nami na 

imprezie na Łysej Górze. 

 
Waligóra: 

A ona tu mieszka? 

 
Wyrwidąb: 

Chyba tak. Zresztą zobaczymy! Wejdźmy na moment. 

 
(pukają do drzwi; otwiera Jaga) 

 
Jaga: 

A witojcie! Przyszliście na obiad. Mamy tu pyszne danie. Już się robi... będzie pasterka 

po kominiarsku. 

 
Wyrwidąb: 

Już nam w brzuchach burczy. Cały dzień wyrywaliśmy dęby i przenosiliśmy góry. 

Wejdziemy Jaguś, wejdziemy. Ino daj nam się napić i co zjeść. 

 

(znikają za drzwiami; po chwili zjawia się Cesarz i gadający Pies) 
 
Pies: 

Cóż to cesarzu, kto uszył ci tak piękne szaty? 

 
Cesarz: 

Oj, wielcy krawcy z Mediolanu. Specjaliści, że aż strach. Tak szyli, tak szyli, że zostałem 

nagi. Musiałem więc wystroić się w stare łachy, bo dzieci się ze mnie śmiały... żem taki głupi. 
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Pies: 

To w majtkach cię puścili, wasza wysokość? Słyszałem o tym od niejakiego Andersena. 

 

Cesarz: 

Gorzej! Bez majtek... Hańba i wstyd! 

 
Pies: 

Dobrze, że ja mam futro i mogę pomerdać ogonem! Przynajmniej mnie nikt nie oszuka. 

 
Cesarz: 

A z jakiej baśni pochodzisz? 

 
Pies: 

Z takiej o krzesiwie i pewnym żołnierzu. Ale on miał majtki. Na pewno. Sam mu przynosiłem 

w zębach. 

 
Cesarz: 

Wobec z tego mianuje cię moim adiutantem. Zawsze będziesz przynosił mi ubranie. 

To będzie twój patriotyczny obowiązek. 

 
Pies: 

To dla mnie zaszczyt, cesarzu! 

 
Cesarz 

Halo! Halo! Zobacz piesku, jaki piękny listek. A na nim siedzi maleńka dziewczynka... 

 
Pies: 

To Calineczka od Andersena! Wywęszyłem to od razu! A gdzie wstrętny Ropuch? 

 
Calineczka: 

Utopił się w jeziorze! Teraz pływa po nim do góry brzuchem. 

 
Cesarz:  

W majtkach? 

 
Calineczka: 

Oczywiście! W gaciach! 
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Cesarz: 

A to szkoda! Wielka szkoda!... To znaczy szkoda, że umarł nieborak. 

 

Calineczka: 

Spójrz cesarzu! Idzie babcia ze snu biednej dziewczynki, która sprzedawała zapałki podczas 

pewnej mroźnej nocy. 

 
Cesarz: 

Nie przypominam sobie. To chyba gość nie z mojej bajki. Pójdę już... 

 
Calineczka: 

Witaj Babciu! O jakaś ty duża! Zawsze myślałam, że jesteś drobną staruszką. Jak się miewa 

twoja wnuczka? 

 
Babcia: 

Jest szczęśliwa. Żyje w lepszym świecie, gdzie nie ma już złych ludzi... i takich próżnych 

cesarzy jak ten, co poszedł przed chwilą... 

 
Calineczka: 

Choć, babciu. Robi się zimno, nadchodzi zła królowa.  

 
(nagle pojawia się Królowa Śniegu) 

 
Królowa: 

Gdzie są moje dzieci? Gdzie? Czy widzieliście je? Ponoć były tu wszystkie? Czy pomożecie 

mi je rozpoznać? Mam słabe oczy. Mróz wyżarł mi źrenice i skleił powieki Pomóżcie mi 

rozpoznać je. Sama nie dam rady. Czy mogę liczyć na waszą pomoc? 

 
(z chatki wychodzą po kolei bohaterowie baśni i bajek) 

 
Babcia: 

Chodźcie moje dzieci! Chodźcie wszystkie kukiełki tu do nas. Każda z was jest innej baśni 

lub bajki. Może dzieci pomogą nam odgadnąć kim jesteście i z jakiej baśni pochodzicie! 

No, dzieciaki gotowe! 

 
(dzieci odgadują imiona bohaterów, tytuły utworów, autora) 
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