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Wstęp 
 
To już trzeci numer zeszytów metodycznych ze scenariuszami lekcji teatralnych. 
Tym razem inspiracją dla autorów tekstów był spektakl Pinokio Teatru „Baj 
Pomorski” w Toruniu. Powieść Carla Collodiego należy do klasyki literatury 
dziecięcej, stąd wizerunek Pinokia, Dżeppetta i pozostałych postaci historii o 
drewnianym pajacu jest mocno utrwalony w wyobraźni dzieci. Przeniesienie 
Pinokia na scenę to zatem nie lada wyzwanie dla wszystkich twórców, ponieważ 
muszą równocześnie mierzyć się z tradycyjnymi wyobrażeniami oraz potrzebą 
aktualnego odczytania znanej powieści, twórczej interpretacji awanturniczych 
przygód lalki z drewna. Ale właśnie to zderzenie różnych perspektyw sprzyja 
każdej inscenizacji i sprawia, że spektakl zainspirowany literaturą staje się 
autonomicznym dziełem scenicznym, które żyje już własnym życiem i domaga 
się analizy i interpretacji teatralnej. Przekonanie to towarzyszyło również 
autorkom scenariuszy nadesłanych do niniejszego numeru i zaowocowało 
poszukiwaniem form zajęć bliskich teatrowi. Źródłem wielu inspiracji mogą być 
zamieszczone w tym numerze propozycje wykorzystania dramy, cieszy 
zwrócenie uwagi na kwestię ćwiczeń teatralnych budzących świadomość zadań 
aktorskich związanych z głosem, mimiką, ciałem. Interesujące jest to, że 
Pinokio zaistniał w tym zeszycie jako tekst kultury, który prowadzi do 
poważnych rozważań nad problematyką symboli i utrwalonych metafor 
kulturowych, a w konsekwencji nad istotą człowieczeństwa i kwestią naszej 
tożsamości w dobie ponowoczesności. Rodzi to nadzieję, że spektakl „Baja 
Pomorskiego” będzie okazją do zaproponowania uczniom niestandardowych 
lekcji, a tym samym do poznawania poprzez spektakl i jego interpretację 
samych siebie. 
Niestety do niniejszego numeru nie mogły wejść wszystkie nadesłane 
scenariusze lekcji teatralnych. Bardzo dziękujemy autorom wszystkich tekstów, 
ponieważ są one dowodem na to, że edukacja teatralna odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w pracy nauczycieli. 

 
Marzenna Wiśniewska 

 
 
 
 
 



Dorota Pucińska 
Alicja Uzarska  

Nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej 
 im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie 
 
 
Propozycja ćwiczeń rozgrzewających i przygotowujących dzieci do działań 
teatralnych na zajęciach kółka teatralnego 
 
 
Spektakl „Baja Pomorskiego” pt. Pinokio może być inspiracją do 
zaproponowania uczniom ćwiczeń i zabaw doskonalących aparat głosowy  
i plastykę ciała. Takie ćwiczenia są niezbędne w nauce odgrywania ról. 
 
I. Cele: uczeń 

− wie, jakie znaczenie dla gry aktorskiej ma rozgrzewka aparatu głosowego, 
twarzy i całego ciała; 

− potrafi wykonać wskazane ćwiczenia, zaproponować nowe ćwiczenia  
i zabawy. 

 
II. Metody i techniki: 

− ekspresyjno-zabawowe 
− efektywne współdziałanie w zespole 
− rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej poprzez zabawę 

 
III. Ćwiczenia i zabawy 

rozgrzewające stopy, dłonie i całe 
kończyny 

1. Pinokio uczy się chodzić. 
Dzieci leżą na podłodze. W rytm cichej muzyki próbują wstać i uczyć się chodzić. Powoli 
„uruchamiają” stawy dłoni, ramion, kolan, itd. 

2. Marionetka 
Pinokio jest marionetką zawieszoną na sznureczkach za głowę i ręce –  
w takiej pozycji stoją dzieci. Osoba prowadząca „puszcza” najpierw ze sznurka nadgarstki, 
łokcie, szyję, ramiona, załamuje się tułów. W ten sposób dzieci stoją „złamane” w pasie z 
dłońmi położonymi na podłodze. Podciąganie tułowia – dzieci podnoszą się do pozycji 
stojącej.  

3. Stary Dżeppetto jest chory. 
Jest to zabawa oparta na grze „Stary król jest chory”. Dzieci stoją swobodnie, 
mogą się też poruszać. Osoba prowadząca mówi:  
- Stary Dżeppetto jest chory! 
- A na co, a na co? – pytają dzieci  
- Bolą go zęby!  



 Na wieść o przyczynie bólu dzieci grają, że je również boli wskazana część 
ciała bądź organ. Osoba prowadząca może poprosić dzieci do wskazywania 
nowych chorób. 

4. Kot i Lis na czatach. 
 Gdy gra muzyka dzieci grają Lisa bądź Kota, zwracając uwagę na ich 

niedołęstwo. Wraz z ucichnięciem muzyki dzieci zatrzymują się i  bacznie 
rozglądają. 

5. Taniec Różowej Landryny 
 Landryna tańczy w rytm słyszanej muzyki, a inne dzieci ją naśladują. Kolejne 

dzieci proponują swój taniec mówiąc Rób tak jak ja, itp. 
 

IV. Ćwiczenia usprawniające aparat mowy i układ oddechowy 
1. Pinokio czyta.  
 Dzieci otrzymują krótki, prosty tekst – może być z Elementarza – i czytają 

tylko samogłoski. Zadanie: intonować i interpretować tekst zgodnie z 
wyznaczonym celem, np.: czytać jako tekst sensacyjny, piosenkę, itp. 

2. Przemowa Dyrektora teatru 
 Dziecko w roli Dyrektora teatru staje przed innymi dziećmi i zaprasza na 

przedstawienie. Mówi to w bardzo ekspresyjny sposób: gestykuluje, podskakuje, krzyczy, 

kłania się, itp. 

3. Pinokio idzie spać. 
 Dzieci ziewają (otwierają gardło) i kładą się spać. 
4. Pinokio je. 
 Dzieci jedzą. Udają, że gryzą, przeżuwają, połykają.  
5. Gdakanie kury - wydawanie odgłosów z podkreśleniem specyfiki ruchu 

głowy kury (na boki, do góry, nisko na dół )                                                                           
6. Pinokio zabłądził.  Woła: „Hop! Hop! Hej!”, szuka drogi – biega, męczy się i 

głośno oddycha, sapie, płacze, odpoczywa ....- ćwiczenia oddechowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Joanna Kruzińska  
Nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej  
im. Żwirki i Wigury w Maliszewie 
 
 

Dramowa interpretacja bajki Carla Collodiego Pinokio 
Pomysł na zajęcia 

do przeprowadzenia z dziećmi klasy I szkoły podstawowej 
 
 

Ośrodek tematyczny: 
Spotkanie w teatrze 

Temat dnia: Co to znaczy „mieć serce”? 
 
Zapis w dzienniku: 
Czy warto być upartym i zawsze stawiać na swoim? – wielozdaniowe 
wypowiedzi uczniów na podstawie spektaklu teatralnego Pinokio Carla 
Collodiego. Co przeżywają rodzice, gdy dzieci są nieposłuszne? – prezentacja w 
scenkach dramowych uczuć z tym związanych. Ocena postępowania Pinokia 
oraz próba uzasadnienia przemiany pajaca w prawdziwego chłopca. Serce – 
symbol człowieczeństwa.  
 
I.  Cele operacyjne: dziecko 

− wyraża emocje, 
− posługuje się słownictwem związanym z przeżyciami i emocjami 

towarzyszącymi różnym zachowaniom, 
− wypowiada się na temat konsekwencji swoich czynów, w tym również 

nieposłuszeństwa, 
− wymienia sytuacje, kiedy rodzice niepokoją się o swoje dzieci i stosują 

zakazy dla ich dobra, 
− wyjaśnia przenośny sens zwrotu „mieć serce”. 
 

II.  Metody: 

− elementy dramy, 
− burza mózgów, 
− praca w grupach, 
− pogadanka. 
 



 
 

III. Przebieg zajęć  
1. Na co nie pozwalają dzieciom rodzice? – burza mózgów 
 Nauczyciel zapisuje na dużym arkuszu papieru wszystkie podawane przez 

dzieci propozycje. Wspólnie z dziećmi ustala listę najczęściej stosowanych 
zakazów. 

2. „Przestrogi rodziców” – scenki improwizowane 
 Nauczyciel dzieli uczniów na trzyosobowe zespoły. Dzieci w zespołach 

ustalają, kto będzie mamą, tatą, a kto dzieckiem. Nauczyciel przedstawia 
sytuację wyjściową do prezentacji – podaje przestrogę, np.: Nie otwieraj 
drzwi obcym. Nie włączaj urządzeń elektrycznych, gdy nie ma rodziców w 
domu. Nie baw się zapałkami, zapalniczką. Nie pożyczaj nikomu nowych 
flamastrów, bo zostaną zniszczone. Zjedz sam drugie śniadanie, nie dawaj 
nikomu, bo będziesz głodny. Noś czapkę i szalik, by się nie przeziębić. Nie 
dotykaj obcych zwierząt.  

 Na scenie dzieci w roli rodziców wypowiadają przestrogę, a następnie uczeń 
w roli dziecka pokazuje, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa, 
zlekceważenia przestrogi rodziców. 

 Podczas omówienia nauczyciel wspólnie z dziećmi stara się ustalić, w jakich 
okolicznościach nieposłuszeństwo jest dopuszczalne, np. w sytuacji 
dzielenia się śniadaniem z kolegą, który był głodny.  

3. Przypomnienie przebiegu zdarzeń w spektaklu Pinokio Carla Collodiego 
według wcześniej przygotowanych przez nauczyciela ilustracji do bajki 
(wybrane sceny bajki namalowane farbami na dużych arkuszach papieru). 

4. Ćwiczenia głosowe i intonacyjne 
- wysłuchanie nagrania odgłosów wiejącego wiatru, padającego deszczu, 

zbliżającej się ciemnej, przerażającej nocy.  
- naśladowanie zasłyszanych odgłosów natury – wystukiwanie rytmów 

palcami na blacie ławki i na instrumentach perkusyjnych, wykorzystanie 
gazet do spotęgowania nastroju.       

5. „Jestem Pinokiem” – etiudy pantomimiczne 
 Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Każde dziecko z jednej grupy 

wchodzi w rolę Pinokia, który uciekł od swojego ojca, tuż przed nadejściem 
nocy. Na sygnał, którym jest włączenie kasety z odgłosami zbliżającej się 
nocy, dzieci gestem i mimiką pokazują, co przeżywa Pinokio, próbując 
wyrazić jego uczucia. Obserwatorzy z drugiej grupy starają się odgadnąć i 
nazwać te uczucia, np.: panika, lęk, obawa, rozpacz, zdenerwowanie, 
niepokój, przerażenie, samotność. Potem grupy zamieniają się rolami.   

6. „Przeżycia ojca Pinokia - Dżeppetta”  
 Wybrani uczniowie starają się przedstawić uczucia Dżeppetta po ucieczce 

Pinokia z domu. Pokazują: zdenerwowanie, strach, niepokój, lęk, obawę, 
przerażenie, smutek, troskę. Obserwatorzy próbują odgadnąć i nazwać te 
uczucia. 

 Nauczyciel wspólnie z dziećmi porównuje uczucia Pinokia i jego ojca. 



7. „Poszukiwanie zaginionego Pinokia.” – scenki improwizowane                                           
 (materiały: bloki rysunkowe, kredki, nożyczki) 

- Dzieci pracują w kilkuosobowych zespołach. Ustalają, jakie postaci będą 
występowały w scenkach, np. policjant, pracownik pogotowia, lekarz, 
sąsiad, znajomy, itp. Z materiałów wykonują znaki rozpoznawcze dla tych 
postaci. Ustalają, jak dana postać ma się zachować, gdy przyjdzie do niej 
ojciec Pinokia. 

- Dzieci rozpoczynają prezentację od zbiorowej rzeźby, aby dokładnie 
ukazać postaci biorące udział w scence. Następuje „ożywienie” rzeźb i 
rozpoczyna się rozmowa Dżeppetta i osoby, u której szuka pomocy w 
znalezieniu Pinokio.  

- Wszyscy uczestnicy ćwiczenia próbują ocenić, czy bohater scenki znalazł 
pomoc u osób, do których zwrócił się po pomoc. 

8. Co się zmieniło w postępowaniu Pinokia – próba oceny postępowania pajaca 
- „Przemiana pajaca Pinokia w prawdziwego chłopca” – gorące krzesło 

Nauczyciel wciela się w rolę Pinokia, dzieci oskarżają go, przypominają 
mu sytuacje, w których postąpił niewłaściwie. Pinokio przyznaje, że źle 
się zachowywał, był nieposłuszny wobec swojego ojca, lecz teraz po 
uratowaniu mu życia i przemianie w prawdziwego chłopca wszystko się 
zmieni. 

- „Co to jest dobroć?” – układanie przez dzieci własnych definicji. 
Uczniowie szukają ukrytych w klasie serduszek i próbują ułożyć oraz 
przeczytać zdanie, które zostało w nich ukryte (rozsypanka wyrazowa) – 
„Dobroć to dobre serce, uśmiech i przyjaźń.” 

- „Czy potrafię być dobry?” – podawanie przez dzieci przykładów 
zachowania, które kojarzą się z dobrocią.  

- Porządkowanie rozsypanek wyrazowych i pisanie zdań w zeszytach: 
Dobroć mieszka w ludziach. Jest w naszych sercach. 

- „Czym Pinokio zasłużył na to, aby otrzymać serce i zostać prawdziwym 
chłopcem?” – prezentacja przez dzieci własnych sądów i opinii. 

- Formułowanie i zapisywanie w zeszycie wniosku, np. Każdy z nas 
popełnia błędy i czasami zachowuje się niewłaściwie, ale rodzice i tak nas 
bardzo kochają. Uśmiechajmy się do siebie, bądźmy życzliwi, mądrzy i  
rozważni.  

9. Podsumowanie dnia – Dlaczego jest nam potrzebna dobroć? Czy Pinokio 
był dobry? - rozmowa 

10. Nauczyciel umieszcza na podłodze duży arkusz papieru (przygotowany 
plakat, a w nim tyle narysowanych serduszek, ile jest dzieci w klasie) z 
napisem: Dobroć mieszka w naszych sercach! Jesteśmy dobrzy dla 
wszystkich. Każde dziecko wpisuje swoje imię w wybrany kontur serca i 
dowolnie go ozdabia. 
- Złożenie przyrzeczenia „serca dobroci” przez uczniów: Obiecuję być 

dobry i uczynny. Będę chętnie pomagać innym. (wspólna recytacja) 
Wręczenie dzieciom „serc dobroci” – przyklejenie na ubraniach serduszek 
ze złotej folii samoprzylepnej. 
 



 
 

Katarzyna Kazuro 
Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu 
 
 

Teatr to szkoła życia 

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy piątej 
 
 
I.  Cele: uczeń: 

− posługując się „Słownikiem języka polskiego” wyjaśnia terminy związane 
z teatrem (np. adaptacja, reżyser, sufler) 

− porządkuje wydarzenia przedstawione w spektaklu, umieszcza je na 
schemacie i odczytuje ogólny sens utworu 

− wyjaśnia znaczenie dosłowne i przenośne związków frazeologicznych-
dokonuje ich przekładu intersemiotycznego. 

 
II.  Metody: aktywizujące, oparte na słowie, drama, praca w grupie 
 
III.  Środki dydaktyczne: „Słownik języka polskiego”, karteczki 

samoprzylepne, szary papier, mazaki, kartki 
 
IV. Przebieg zajęć: 
1. Część wprowadzająca 
 Uczniowie losują karteczki z wypisanymi słowami: adaptacja, reżyser, 

adapter, scenografia, fotografia, owacje, afisz, artykuł, sufler, suflet, muzyka, 
program, spektakl, spekulacje. 

 Zadaniem jest wybór wyrażeń związanych z teatrem i umieszczenie ich na 
planszy. Wybór powinien być uzasadniony własną wiedzą lub informacjami 
znalezionymi w „Słowniku języka polskiego”. Warto zwrócić uwagę na różne 
rozwiązania – przykładowo – adapter: może mieć zastosowanie jako rekwizyt 
bądź sprzęt do słuchania muzyki. 

2. Porządkowanie wydarzeń w spektaklu 
- Prezentacja schematu na arkuszu szarego papieru 
- Ustalenie kolejności zdarzeń w przedstawieniu 
- Określenie ich miejsca na schemacie 
- Przerysowanie schematu do zeszytu 
- Rozmowa na temat prawidłowości znalezionych na schemacie: Pinokio 
popełniał błędy, ale zawsze ponosił ich konsekwencje i starał się naprawić 
wyrządzone szkody. 

 



DOBRE CZYNY 
 

   
 ZŁE UCZYNKI    
Wydarzenia: 
• Wystruganie Pinokia z kawałka drewna 
• Obrona kur przed złodziejami 
• Ucieczka Pinokia z domu 
• Ocalenie kukiełek 
• Zatrzymanie się w teatrze  
• Przemiana bohatera w prawdziwego chłopca 
• Wędrówka do domu z pięcioma cekinami dla ojca 
• Podarowanie pajacykowi elementarza 
• Powierzenie pieniędzy oszustom 
• Uratowanie Dżeppetta z brzucha wieloryba 
• Przyjęcie pomocy od wróżki 
• Próba kradzieży winogron 

3. Pogadanka na temat zdobywania mądrości 
 Skąd możemy czerpać wiedzę? - burza mózgów (sugerowane odpowiedzi 

uczniów: od rodziców, ze szkoły, z książek, filmów i przedstawień,  
z własnego doświadczenia, itp.) 

4. Przysłowie jako źródło mądrości  - Przysłowia są mądrością narodów 
 Wyjaśnienie znaczenia terminu przysłowie i podanie wyrazów 

bliskoznacznych: przysłowie – maksyma – aforyzm – powiedzenie 
5. Wskazanie powiedzeń użytych w przedstawieniu i sprawdzenie poprawności 

ich brzmienia oraz zastosowania.  
 Do szkoły chodzi się rano, bo wtedy rozum łatwiej wchodzi do głowy. 

Drewniana, pusta głowo! 
Jak tylko ktoś ma problem, to leci do mnie jak w dym... 
Lecą do mnie jak ćmy do kompotu. 
Im dalej w pole, tym więcej ognia. 
A jak wiadomo wszystkim: gdzie drwa rąbią, tam latają siekiery. 
Czym skorupka za młodu nasiąknie, etcetera, etc.. 
Kto szybko daje, dwa razy traci? To znaczy zyskuje … 
O tempora, o mores, co za czasy, co za obyczaje, świat na psy schodzi! 
Są dwa rodzaje kłamstwa: jedno ma krótkie nogi, a drugie: długi nos. 

6. Praca w grupach: przygotowanie i prezentacja wybranych powiedzeń jako  
a) Krótkich scenek dramowych 
b) Ilustracji zawierających dosłowny i przenośny sens 
Omówienie efektów pracy w grupach 

7. Zadanie domowe 
 Na podstawie lekcji spróbuj wyjaśnić znaczenie powiedzenia zawartego w 

temacie „Teatr to szkoła życia”. 
 
 
 



 

Hanna Chudzińska 
Nauczycielka języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1  
w Aleksandrowie Kujawskim 
 
 

Fantastyczny bohater w „krainie baśni, snów i cudów”, 
czyli Pinokio w teatrze 

Propozycja lekcji języka polskiego w kl. IV 
po obejrzeniu przedstawienia pt.: Pinokio 

 
I.  Cele operacyjne: uczeń 

− dostrzega odmienność literatury i przedstawienia teatralnego, 
− wyróżnia elementy tworzywa teatralnego, 
− zna twórców przedstawienia teatralnego i ich rolę w powstawaniu sztuki, 
− zna i właściwie stosuje słownictwo związane z teatrem, 
− potrafi porównać utwór literacki z jego sceniczną adaptacją, 
− umie nazwać przeżycia i ocenić zachowania innych ludzi, wchodząc w ich 

role, 
− potrafi pracować w grupie, pełniąc w niej różne funkcje. 
 

II.  Metody: 
− rozmowa kierowana, 
− metody aktywizujące: elementy dramy – wariant 4 pytań, wchodzenie w 

rolę. 
 
III. Formy zajęć: zespołowa, grupowa, indywidualna. 
 
IV. Środki dydaktyczne: 

− słowniczek terminów teatralnych na gazetce ściennej, 
− przybory do pisania, 
− karty pracy z krzyżówką, 
− program obejrzanego przedstawienia, 
− plakat z mottem lekcji, wyeksponowany na ścianie: 

„Teatr to swobodnie pływający statek, 
odbijający od przystani rzeczywistości 
i kierujący się w krainę baśni, 
snów i cudów”(Dezso Szilagyi) 

 
 
 

 



V. Przebieg zajęć 
1. Wprowadzenie do lekcji – określenie jej celów i tematu poprzez odwołanie 

do motta 
2. Ćwiczenia słownikowe związane z tematem 

-  Jakie znamy rodzaje teatru? 
 Teatr – np. lalkowy, telewizji, dla dzieci, teatr dramatyczny, jednego aktora, studencki, profesjonalny, amatorski, itp. 

-   Poszukiwanie wyrazów bliskoznacznych 
 Teatr – np. sztuka, spektakl, przedstawienie, inscenizacja, widowisko, itp. 
-  Co robimy w teatrze? 
 Widzowie – np. oglądają, podziwiają, przeżywają, oklaskują, oceniają, 

odbierają, uczestniczą, są pod wrażeniem, itp. 
 Twórcy – np. przygotowują, tworzą, pracują nad inscenizacją, odtwarzają 

postacie, wcielają się w role, kreują, grają, realizują, itp. 
3. Uczniowie dzielą się wrażeniami z obejrzanego przedstawienia, 

wykorzystując zebrane słownictwo; porównują przeczytaną lekturę z 
inscenizacją. 

4. Rozmowa na temat roli Carlo Collodiego - autora książki i Pawła Aignera – 
reżysera spektaklu  

5. Co powinniśmy wiedzieć o autorze naszej lektury? 
 Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, z której odczytają prawdziwe nazwisko 

Collodiego 
 Znaczenia haseł: 
 * Symbolizuje spryt i chytrze wykorzystał naiwność Pinokia     L I  S 
 * Nie złowił myszy, lecz łatwowiernego Pinokia         K O T 
 * Podała pajacowi wodę życia                       W R Ó Ż K A 
 * W jego brzuchu spotkali się Pinokio i Dżeppetto         R E K I N 
 * Wydłużał się, kiedy Pinokio kłamał               N O S 
 * Owad, który chciał pomóc Pinokiowi                    Ś W I E R S Z C Z  
 * Dyrektor teatru marionetek                                             O G N I O J A D 
 * Pinokio stracił je przy rozżarzonym piecu             N O G I  
 * Nazwisko reżysera spektaklu            A I G N E R    
6. Postawienie problemu – Jak to się stało, że niegrzeczny pajac zamienił się w 

chłopca? 
 Uczniowie, pracując w grupach, odpowiadają na pytania związane z 

przygodami bohatera – starają się wejść w rolę Pinokia. 
 - Kogo spotkał Pinokio? 
  - Kogo Pinokio słuchał? 
 - Co myślał? 
 - Co czuł? 
7. Po wypełnieniu kart i ich prezentacji przez poszczególne grupy następuje 

wspólne sformułowanie odpowiedzi na pytanie 
 - Czego Pinokio się nauczył/ co zrozumiał/ czym zasłużył sobie na zamianę  
       w chłopca? 
8. Podsumowanie lekcji – Który twórca – pisarz czy reżyser spektaklu – w 

ciekawszy sposób pokazał drogę Pinokia do dojrzałości - rozmowa (to 
zagadnienie powinno wypłynąć podczas wcześniejszych prac dzieci). 



9. Samoocena dokonana przez uczniów i ocena zaangażowania klasy 
sformułowana przez nauczyciela. 

10. Zadanie domowe  
 Kiedy jestem w teatrze … – rozwiń tę myśl, pisząc 6 – 8 zdań. 
   

 
 
 
Alina Kocieniewska 
Nauczycielka w Gimnazjum nr 2 w Toruniu 
Maria Żuławska 
Nauczycielka w Zespole Szkół nr 9 w Toruniu 
 
 

Cykl zajęć 
WĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST CZŁOWIEKA 

 
 
Temat lekcji: Człowiek wobec wyboru drogi życia. Grać czy zrzucić maskę?  
Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy I gimnazjum 
 
Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna 
 
I.  Cele: uczeń: 
− zna treść przedstawienia Pinokio  wystawianego w „Baju Pomorskim”, 
− zna słownictwo bliskoznaczne związane ze słowem „życie”, 
− potrafi wyjaśnić związki frazeologiczne z wyrazami „ maska”, „grać”, np. 

nakładać maskę, robić dobrą minę do złej gry, 
− umie ocenić Pinokio i Dżeppetta, 
− potrafi ocenić trafność decyzji i słuszność drogi życiowej głównych 

bohaterów spektaklu, 
− szanuje poglądy i uczucia innych, 
− współpracuje w grupie, 
− docenia pracę innych. 

 
II. Metody pracy: pantomima, słoneczko, drzewko decyzyjne, praca  

w grupach 
 
III. Pomoce: Słownik frazeologiczny, Słownik wiedzy o teatrze, Słownik 

symboli 
 
IV. Tok lekcji: 
1. Pogadanka o artystach. Jak wyobrażają sobie życie artyści? 
 Odpowiedzią uczniów są rozmaite skojarzenia, które umieszczamy na 

słoneczku. 
 



Życie: teatr, bal, zabawa, taniec, komedia, wędrówka, droga, praca , 
nauka, zwiedzanie 
 
2. Jakie skojarzenia wywołuje u was teatr? 
 
Teatr: widz, maska, maskarada, widownia, aktor, gra, komedia, scena, 
sufler 
 
3.  Co znaczy powiedzenie: Zachowujesz się jak aktorka z Koziej Wólki? 
4.  Czy uprawiamy teatr w życiu? 
5.  Jak rozumiecie słowo grać? 

GRAĆ –  udawać 
                maskować 
                pozorować 
                naśladować 

Zwrot grać komedię może dotyczyć: 
• teatru (wystawiać na scenie gatunek komediowy) 
• życia (maskować kłamstwo lub też zachowywać pozory) 

6.  Czy Pinokio grał w życiu? Czy maskował kłamstwa? 
7.  Do czego służy maska? 
 Odczytanie uczniom definicji ze Słownika języka polskiego 
 Wyjaśnienie zwrotów: 
 

Maskę Maskę 
brać, nosić, kłaść, przywdziewać, 
udawać, ukrywać swe prawdziwe 
zamiary i uczucia 

zrzucać, zdejmować, czyli przestać 
udawać, ujawniać swe prawdziwe 
zamiary i uczucia 

 

DEMASKOWAĆ COŚ – ujawniać czyjeś ukrywane zamiary, uczucia, 
charakter 
 
Uczniowie otrzymują karty pracy, w których należy uzupełnić tekst: 
Drewniany pajac ……………………psotnika. Nie słuchał dobrych rad 
Gadającego Świerszcza. Na każdy temat miał własne zdanie. Przywdziewał 
………… mądrego i samodzielnego. Pinokio uciekł własnemu ojcu. Spotkał Lisa 
i Kota. Zwierzęta …………. 
………………………swoje prawdziwe zamiary i uczucia wobec Pinokia. Niestety, 
syn Dżeppetta  również często nakładał …………kłamcy i oszusta. 
 
WYRAZY DO WPISANIA: nałożył maskę, maskę, maskowały, maskę 
Podzielenie uczniów na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje polecenie, by za 
pomocą ruchów, gestów, mimiki twarzy – nakładając maskę - przedstawiła w 
sposób aktorski dany związek frazeologiczny. 
 
GRUPA I 
Czarna rozpacz 

GRUPA II 
Trafił mnie szlag 



 

Maska żalu, bólu, smutku, cierpienia 
 

 

Maska złości, wielkiego 
zdenerwowania 

GRUPA IV 
Być w siódmym niebie 
 

Maska radości, wielkiej euforii, 
szczęścia 
 

GRUPA III 
Miłość ojcowska 
 

Maska miłości, troski, życzliwości 

 
Odpowiedzi uczniów na pytania: 
- Czy łatwo nakładać MASKI? 
- Czy musimy w życiu korzystać z gry? 
- Jakie konsekwencje może mieć przybieranie maski w życiu, pod którą ukrywa 

się prawdziwą twarz? 
- Jaką drogą do pełni człowieczeństwa zmierzał bohater przedstawienia? 
 
Drewniany pajac Chłopiec - Pinokio 
Nałożona maska (dzielnego, pewnego 
siebie, zarozumiałego) ograniczyła mu 
pełne poznanie świata, ludzi, siebie. 
Uniemożliwiła pracę nad sobą i swoja 
osobowością. 

Emocjonalne zaangażowanie – 
uratowanie ojca, pozwoliło bohaterowi 
poznać świat siebie i swoje 
zachowania wcześniejsze. Zrozumiał, 
że były nieprawidłowe. 

 
Drewniany pajac – grał w teatrze życia, nakładał maski, dlatego miał serce  
z kamienia – nieczułe na potrzeby i pragnienia innych. 
Chłopiec Pinokio podjął decyzję, by nie używać masek, być sobą. Wybrał 
autentyzm, stąd też jego serce ożyło, stało się gołębie, zaś charakter 
kryształowy. 
 
Praca domowa (do wyboru) 
1. Jak żyć? Z maską czy bez? 
2. Uzasadnij słuszność stwierdzenia, że maska dehumanizuje człowieka.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Renata Szymecka 

Nauczycielka  języka polskiego w Gimnazjum w Pluskowęsach 
 
 
O wędrówce zwanej życie, czyli z „Pinokiem” ku człowieczeństwu 

Pomysł na lekcję języka polskiego dla  klas gimnazjalnych 
opartą na spektaklu pt.: Pinokio 

 
 
Utwór C. Collodiego pt. Pinokio jest doskonale znany młodzieży gimnazjalnej. 
Na zajęciach w gimnazjum można spróbować odczytać symboliczne znaczenie 
niektórych barw, postaci, motywów. Uczniowie zanim przystąpią do omawiania 
problematyki spektaklu powinni uważnie obejrzeć przedstawienie zwracając 
uwagę na wyszczególnione wcześniej (na lekcji przed wyjściem do teatru) przez 
nauczyciela  zagadnienia. 
Oglądając spektakl zwróć uwagę na: 
- zielonego świerszcza 
- czarnego świerszcza 
- wróżkę i jej metamorfozy 
- los Pinokia 
- barwy: biel, czerń, zieleń, czerwień (kiedy, w jakich okolicznościach, u kogo 
się pojawiają) 
 
I.  Cele: uczeń 

− wypowiada się na temat obejrzanego spektaklu,  
− potrafi ocenić zachowanie głównego bohatera, 
− analizuje spektakl, 
− świadomie uczestniczy w przedstawieniu teatralnym, 
− korzysta ze Słownika mitów i tradycji kultury W. Kopalińskiego, 
− interpretuje znaczenie barw, postaci, symboli. 

 
II.  Metody: pogadanka, praca w grupach, praca ze słownikiem 
 
III. Tok lekcji: 
Motto lekcji: 
„ (…) Kto nie doznał goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy w niebie. 
Bo, kto nie był ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże. 
Kto nie dotknął ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być w niebie (…)”(A. Mickiewicz, Dziady, część II) 
 
1. Refleksje uczniów na temat spektaklu. 



2. Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wskazane motto lekcji 
może być interpretowane w kontekście obejrzanego spektaklu. 

3. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i rozdaje instrukcje. Uczniowie 
wykonują polecenia z instrukcji. Czas: 10 minut. 

 
INSTRUKCJA  dla grupy I 
1. Przypomnijcie sobie treść spektaklu. 
2. Odszukaj w Słowniku mitów i tradycji kultury W. Kopalińskiego 

symboliczne znaczenie  
    barw: biel, zieleń, czerń, czerwień. 
3. Przyporządkuj odpowiednią  barwę postaciom, miejscom, zdarzeniom  

z Pinokia. 
 
INSTRUKCJA dla grupy II 
1. Przypomnijcie sobie treść spektaklu. 
2. Jak wyglądała wróżka i jakie role przybierała? 
3. Jak oceniasz jej zachowanie? 
4. Jak mógłbyś zinterpretować tę postać? 
 
INSTRUKCA dla grupy III 
1. Przypomnijcie sobie treść spektaklu. 
2. Kiedy pojawia się zielony świerszcz, jak się zachowuje i dlaczego umiera? 
3. Co spotyka pajaca po śmierci zielonego świerszcza? 
 
INSTRUKCJA dla grupy IV 
1. Przypomnijcie sobie treść spektaklu. 
2. Kiedy czarny świerszcz zaczyna mówić? Jak mówi, do kogo i w jakich 

okolicznościach? 
3. Jak mógłbyś zinterpretować tę postać?  
 
Ad. 1 
Biel – czystość, prawość, niewinność 
Biała koszula pajaca, białe płótno, z którego wyjęto wystruganego pajaca, biały 
całun, w który złożono rozczłonkowane elementy pajaca 
Zieleń – nadzieja, odrodzenie, młodość, wiara, nadzieja,  
Zielony, mały świerszcz zabity przez pajaca 
Czerń – rozwaga, mądrość, stałość, śmierć 
Czarny, duży świerszcz, duch świerszcza 
Czerwień – miłość, walka, hart ducha, miłosierdzie 
Czerwony fartuch wróżki, czerwona kamizelka Pinokia lalki i czerwona 
kamizelka podarowana chłopcu przez wróżkę  
 
Ad. 2 
Wróżka to kobieta o pogodnej, wesołej, pełnej życzliwości twarzy. Wróżka jest: 
- policjantem 



- aktorką robiącą na drutach i obserwującą pajaca 
- wróżką 
- kurą 
Wróżka może być interpretowana jako  ANIOŁ STRÓŻ. 
Wróżka przybiera różne role, zawsze jednak czuwa nad bezpieczeństwem 
pajaca, czujnie obserwuje jego zachowanie, gdy potrzeba czasami dyskretnie 
zainterweniuje (jako kwoka budzi śpiącego gospodarza). 
 
Ad. 3 
Zielony świerszcz pojawia się już na początku spektaklu. Jest malutki i 
bezbronny. Mieszka w izbie Dżeppetta. Śpiewa radośnie ojcu i pajacowi, skacze 
wysoko, zaczepia dzieci z widowni. Zostaje bezmyślnie zabity przez Pinokio. 
Od tej pory pajaca spotykają same nieszczęścia: 
- ulega pokusie 
- spotyka Kota i Lisa 
- zostaje rozłożony na drobne elementy 
- ciężko pracuje jako pies podwórkowy 
- wyrusza w daleką podróż w poszukiwaniu ojca 
Pinokio szybko i bezmyślnie zabijając świerszcza przerwał tym samym swoją 
beztroską młodość (dzieciństwo). Od tego momentu musi podejmować dorosłe 
decyzje, nie zawsze przemyślane. Zbyt gwałtownie, bez przygotowania 
wkroczył w dorosłość – stało się to na jego własne życzenie. 
 
Ad. 4 
Czarny świerszcz jest duży, trochę przerażający. Zaczyna przemawiać po 
śmierci zielonego świerszcza. Najczęściej szepcze, kilkakrotnie powtarza te 
same słowa. Są to najczęściej ostrzeżenia, rady,  przepowiednie skierowane do 
Pinokio: 
- kiedy ulega pokusie kupna biletu 
- gdy ma zakopać pieniądze na Polu Cudów 
Można interpretować istnienie dużego, czarnego świerszcza jako SUMIENIA  
PAJACA.  
 
4. Uczniowie referują wyniki swojej pracy. Nauczyciel dopowiada, szereguje, 

porządkuje informacje.  
5. Nauczyciel rozdaje przygotowaną przez siebie notatkę z poleceniem 

wklejenia do zeszytu. 
 
 
 
Treść notatki: 
Spektakl Pinokio to pretekst do rozważań na temat trudnej wędrówki człowieka 
ku człowieczeństwu. Pinokio zanim stał się człowiekiem: 
- poznał beztroskie dzieciństwo 
- poznał czułą miłość ojcowską 
- doświadczył obłudy, kłamstwa i zdrady 



- zrozumiał, czym jest utrata wolności 
- poczuł ból fizyczny i oddech śmierci 
W swojej podróży przez piekło życia ku rajowi utraconemu nie był sam. Cały 
czas towarzyszył mu wierny Anioł Stróż i świadome swego istnienia Sumienie. 
Podobnie jest z każdym człowiekiem. Zanim zrozumie istotę człowieczeństwa 
musi ponieść w życiu trud pracy dla innych, doznać fizycznego i duchowego 
cierpienia, współczucia, poświecenia. W swej podróży pozostaje 
niejednokrotnie sam na sam z własnym sumieniem (dobrym doradcą) i aniołem 
stróżem (wiernym, milczącym druhem). Zwieńczeniem jest nagroda: uznanie 
społeczności, miłość i szacunek bliźnich. 
 
 
 
 
Magdalena Łubkowska-Stanisławska 
Nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Publicznych  
w Kijewie Królewskim 
 
 
Przez niego w głąb siebie......ciebie.....  
- poznanie człowieka przez pryzmat postaci Pinokia  
 
 
Jest to propozycja dwugodzinnych zajęć, możliwych do zrealizowania z 
młodzieżą gimnazjalną lub licealną klas/ grup teatralnych/ dramowych po 
obejrzeniu spektaklu. Może ona również przybrać charakter samodzielnych 
warsztatów dla dowolnej grupy młodzieży. Wówczas należałoby wydłużyć 
czas trwania do 3-4 godzin, rozwijając część ćwiczeń rozgrzewających, 
wstępnych oraz przy każdym nowym zadaniu dokładnie objaśniając 
uczestnikom jego charakter. 
 
I.  Cele: 

− rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania zachowań, uczuć, 
przeżyć(własnych i cudzych), 

− dociekanie przyczyn określonych zachowań, 
− doskonalenie wykonywania zadanych ćwiczeń dramowych / 

teatralnych, m.in. wchodzenia w rolę, 
− pobudzenie kreatywności, 
− pogłębienie kontaktu z teatrem. 

  
II.  Formy pracy: 

− zajęcia swobodne, odbywające się w odpowiednio przygotowanej sali 
(pusta przestrzeń, dużo miejsca, krzesła lub materace), 

− uczestnicy pracują indywidualnie, w parach i zespołowo, 



− sytuacja wyjściowa - młodzież i prowadzący siedzą lub stoją w kręgu, 
do niej powraca się po każdym zadaniu. 

 
III. Pomoce: wiersz J. Lieberta*** (Uczę się ciebie, człowieku...), duży arkusz 

papieru, czerwone flamastry, kredki. 
  
IV. Metody pracy: swobodne ćwiczenia rozluźniające, pogadanka, plakat, 

pozy, rzeźby, wchodzenie w rolę, scenki improwizowane, pięć poziomów 
świadomości w stop-klatkach. 

 
Motto zajęć: 
***.(„Uczę się ciebie, człowieku.....”) 

Uczę się ciebie, człowieku, 
Powoli się uczę, powoli. 
Od tego uczenia trudnego 
Raduje się serce i boli. 

O świcie nadzieją zakwita, 
    Pod wieczór niczemu nie wierzy, 

Czy wątpi, czy ufa- jednako- 
    Do ciebie człowieku, należy. 

Uczę się ciebie człowieku i uczę, 
       I wciąż cię jeszcze nie umiem - 
      Ale twe ranne wesele 
      Twą troskę wieczorną rozumiem. (J. Liebert) 
 
V. Przebieg zajęć: 
1.  Prowadzący czyta wiersz. Następnie wita grupę, wyjaśnia cel spotkania oraz 

powód wybrania utworu J. Lieberta na motto zajęć. Przypomina piosenkę ze 
spektaklu „…w teatrze ucz się życia, …teatr najlepszą z wszystkich szkół”. 
Idąc tym tropem, można stwierdzić, że skoro teatr uczy życia, to również 
uczy tego, kim jest człowiek. 

 Przedstawienie tematu spotkania. Pogadanka o spektaklu pod kątem 
nawiązania do zaproponowanego motta i tematu. 

2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń grupa wspólnie wykonuje duży plakat 
przedstawiający drewnianą figurkę Pinokia. Wróci się do niego w fazie 
końcowej zajęć. 

3. Uczestnicy przybierają pozycja wyjściową. Prowadzący rozpoczyna 
ćwiczenia rozgrzewająco-rozluźniające, pobudzające ciało i wyobraźnię 
do działania. Stopniowo dodaje ćwiczenia nawiązujące do spektaklu, tak, 
by ostatecznie dojść do postaci Pinokia i w pełni zrealizować podstawowe 
cele. 

 Typowa rozgrzewka ruchowa: rozciąganie ciała, napinanie, rozluźnianie, 
skręty, skłony, podskoki.  

4. Chodzenie po sali w dowolnym kierunku w różnych tempach: ”tak, jak 
zwykle”, szybciej, b. szybko, wolniej, wolno, zatrzymanie. 



5. Dowolna realizacja haseł: 
 a) czytamy książkę 
    czytamy afisz teatralny 
    jemy 
    wieszamy pranie 
   rozkładamy coś na części 
    składamy coś z części 
 b) zasypiamy 
     budzimy się 
     uczymy się chodzić 
     jedziemy na rowerze 
     skradamy się 
     uciekamy 
     walczymy 
 c) jesteśmy radośni 
     jesteśmy smutni 
     jesteśmy czymś zainteresowani 
     jesteśmy czymś zmartwieni 
     jesteśmy czymś zachwyceni 
 

Chwila rozluźnienia w pozycji wyjściowej. 
 

6.  
a) Na znak dany przez prowadzącego w trakcie chodzenia przybieranie póz: 

- materiału do rzeźbienia  - świerszcza 
- rzeźbiarza-stolarza  - kukiełki w teatrze lalek 

  - ojca                          - lisa 
  - wróżki     - kota 
  - dyrektora teatru   - kuny 
  - gospodarza   - psa 
  - policjanta     - wieloryba 
b)  Przy każdej pozie na dany znak następuje ożywanie postaci przez dodanie 

głosu, dźwięku. 
c)  Na kolejny znak ożywanie poprzez dodanie ruchu. Swobodne improwizacje. 

Chwila rozluźnienia w pozycji wyjściowej. 
 

7. Rzeźby 
 Uczestnicy zajęć dobierają się parami. Według własnego uznania dzielą się tak,  że jedna 

osoba jest rzeźbiarzem - stolarzem, druga - materiałem do rzeźbienia, z którego 

powstanie Pinokio. 

 (W przypadku nieparzystej liczby osób prowadzący włącza się w wykonanie zadania.) 

 Stolarz struga figurkę syna w jakimś konkretnym momencie jego życia. 
Może to być np.: 



 - Pinokio po powstaniu.         - Pinokio, który je ostatni kawałek chleba. 
 - Pinokio uczący się chodzić.  - Pinokio, który sprzedał elementarz.  
 - Pinoki bawiący się z tatą.        - Pinokio, który oddał Lisowi i Kotu  
 - Pinokio w drodze do szkoły.   pieniądze  
 - Pinokio w teatrze.                   - Pinokio, który zabił Świerszcza. 
 - Pinikio pilnujący kur.            - Pinokio, który powrócił do ojca. 
 - Pinokio walczący z wielorybem. 
 Materiał powinien znać pomysł rzeźbiarza. Wiele bowiem oddać tu musi 

wyraz twarzy Pinokia, ułożenie ciała. 
8.  Rzeźby na moment ożywają, by lepiej wczuć się w rolę. 
9.  Stop - klatka - pięć poziomów świadomości. 
 Następuje zatrzymanie w stop- klatkach 
 Każdy rzeźbiarz, jak ojciec pragnący bardziej poznać syna, zadaje „swemu” 

Pinokiowi pytania z zakresu pięciu poziomów świadomości. 
 Uczestnik będący Pinokiem odpowiada: 
 - Co teraz robisz? 
 - Dlaczego to robisz? 
 - Co chcesz przez to osiągnąć? 
 - Skąd wiesz, że takie zachowanie jest odpowiednie? 
 - Jakie zasadami się kierujesz? 
 Po jego zakończeniu prowadzący zachęca do rozluźnienia ciała, poprzez            

”strzepywanie z siebie roli”. 
10. Następnie uczestnicy zachęceni zostają do zapisania na rysunku kukiełki 

Pinokia czerwonym flamastrem jego cech, odczuć, przeżyć, które 
najmocniej w nich utkwiły. Można zapisać więcej niż jedną cechę, odczucie, 
przeżycie. Kolor czerwony nawiązuje do symbolicznego koloru kamizelki, 
którą otrzymał  Pinokio na zakończenie historii. 
 Prowadzący prosi jednego z uczestników o odczytanie tego, co zapisała 
grupa. Sam zaś powraca do motta. Prosi, by uczniowie po krótkim namyśle 
dopisali na obrzeżach plakatu własne przeżycia, odczucia po dzisiejszych 
zajęciach, cechy człowieka (może też własną), które sobie uświadomili. 

11. Na zakończenie uczestnicy wraz z prowadzącym kłaniają się sobie 
wzajemnie dziękując za spotkanie - robią to jak kukiełki. 

 
 
 Ciekawym eksperymentem byłoby również przeprowadzenie tego typu zajęć 

(po wprowadzeniu drobnych zmian) przed obejrzeniem spektaklu w oparciu 
o znajomość postaci i historii Pinokia wyniesione przez uczniów z czasów 
dzieciństwa. Następnie wspólne wybranie się na spektakl. Po nim 
porównanie wniosków z lekcji z wrażeniami z przedstawienia. Pozwoliłoby 
to młodzieży zauważyć, jak kontakt ze sztuką ubogacać, rozszerzać 
horyzonty myślowe. 

 
 
 
 



Agnieszka Popowska 
Koordynator projektu Teatr Forum 
 
 

Twórcza zdrada – garść możliwych odczytań inscenizacji  
Pionkia, których  z pewnością nie było jeszcze w zamyśle autora 

powieści.  Opowieść o Pinokiu jako zaproszenie do rozważań  
z dziedziny antropologii filozoficznej i refleksji  

nad sytuacją człowieka  w dobie ponowoczesności 
 
 
1.  Pinokio i Świerszcz jako reprezentanci  nowoczesnej i ponowoczesnej 

wizji kultury na przykładzie analizy wybranych wątków adaptacji.  
 „Trochę Świerszcz – Trochę Filozof” mówi o sobie Świerszcz. Gdy Pinokio 

brutalnie odtrąca jego pomoc, woła: „Chciałem Ci pomóc! Wyucz się 
jakiegoś rzemiosła”. Świerszcz to reprezentant tradycji (mieszkam w tej 
izbie od 100 lat), która traci zdolność docierania ze swoim przesłaniem do 
młodzieży. Dlaczego przesłanie Świerszcza nie jest dla Pinokia atrakcyjne? 
Pinokio, jako reprezentant ponowoczesności woli „jeść, pić bawić się i 
prowadzić życie włóczęgi”. „Będę grzeczny i nigdzie się nie ruszę … a jutro 
idę w świat” – to pierwsze kłamstwo Pinokia.  

 Odniesienia do  typologii znanej z prac Zygmunta Baumana - postawa 
włóczęgi w socjologicznej  analizie ponowoczesności oznacza człowieka 
globalnego, zagubionego w ponowoczesnym świecie, nie umiejącego nadać 
własnych czy odnaleźć znaczenia tradycyjnych  wartości. Włóczęga jest 
wykorzeniony z tradycji, z wartości, jedynym aktem możliwej dlań wolności 
jest sam akt wyboru wolności. „Co masz w głowie? Jojo? - Rekwiruję” – 
mówi Policjant - oto typowa postawa uporządkowanej nowoczesnej postawy 
kultury wobec ponowoczesności.  

 
 
 
2.  Świerszcz jako „sumienie” Pinokia  
 W scenach, w których niemy Świerszcz nawołuje Pinokia do podjęcia 

decyzji zgodnych z wolą Taty i dobrych dla niego w oczach dorosłych, owad 
staje się głosem jego sumienia. „Pinooookio, idź do szkoooły!” Obrazowe 
„zagłuszanie” przez Pinokia „głosu sumienia, cienia” w rozmowach z 
postaciami, które odwodzą go od dochowania posłuszeństwa poleceniom 
Taty. Konflikt między Świerszczem a Pionkiem, jako konflikt wewnętrzny 
miedzy nakazami, powinności a popędami.  

 
3.  Teatr Mistrza Ogniojada jako sfera uwodzącej kultury masowej  
 Na znaki kultury masowej składają się  

-  elementy teatru w teatrze  - kukiełki jak postaci z sitcomów, przekazujące 
banalną treść pod płaszczykiem „arcydzieła”,  



-  elementy konsumeryzmu współczesnej kultury - „miejsce na twoją 
reklamę”,  

-  scena rozmowy z Mistrzem Ogniojadem  jako obrazowanie atrakcyjności 
innych sfer perswazyjnych kultury, które stanowią konkurencję dla 
szkoły, do której Pinokio nie może dotrzeć.  

-  fascynacja „autentykiem” („Pinokio - autentyk, mit teatru lalek!”) w 
świecie masowym, gdy wszystko jest  zmultiplikowanym  cytatem, kopią,  
bez korzeni, bez pamięci do czego się odnosi, wciąż odsyłając poza 
samego siebie. Tęsknota za autentyzmem w świecie kopii. 

 Pinokiowi wciąż coś staje na drodze do szkoły, wydaje mu się 
atrakcyjniejsze, obiecujące, budzi potrzebę poznania świata. Propozycja 
odczytania tych przeszkód „w drodze Pinokia do szkoły” w duchu szerszej 
refleksji nad wyzwaniami współczesnej edukacji. Szkoła przestaje być w 
konkurencyjna wobec innych, „atrakcyjniejszych” środków przekazu  
kultury ponowoczesnej, także masowej.  

 
4.  Kapitalna gorzka ironia z banalizacji  sfer edukacji 
 Problematyka edukacji jako tortury: w scenie  reakcji Ślepego i Kulawego 

na wieść, że Pinokio chce przeznaczyć pieniądze uzyskane od Mistrza 
Ogniojada na naukę –  wizja szkoły jako horroru edukacyjnego „Ala ma asa, 
ule mają osy, Marianek ma kanarka” – „Przestań!!” – Stefanek ma 
bałwanka, Franek ma kimonko” - „Przestań!!!!!” 

 
5.  Dylematy Krainy Głupców  
 Wprowadzają je elementy scenografii zawierające fragment obrazu Pieter 

Bruegel „Kraina Szczęśliwości”. Można też dodać metaforę  Statku 
Szaleńców – jak niekiedy metaforycznie pojmowana jest  kultura 
ponowoczesna w jej tragizmie trudności czy wręcz niekiedy  niemożności 
odnalezienia wartości  czy nadania znaczeń w kulturze. Scena pt.: „Chodź z 
nami Pinokio na pole cudów” jako przykład dylematu Pinokia „czy iść na 
ścieżkę niepewną…będę bogaty, grunt to odwaga” czy „iść za głosem serca, 
wtedy mam pewność, że uniknę straty”. Ponownie nasuwa się interpretacja 
tego dylematu w kategoriach wyboru między światopoglądem 
charakterystycznym dla nowoczesności – dającym bezpieczeństwo, 
pewność, niezmienność, bliskie poczuciu jednoznaczności świata, a tym co 
charakterystyczne  dla kultury doby ponowoczesności – w której 
niepewność, płynność wymagają podjęcia ryzyka, gotowości na zmienność, 
nieprzewidywalność, niejednoznaczność a przede wszystkim wszechobecny 
brak poczucia bezpieczeństwa. 

 
6.  Konsekwencje ryzyka wyboru ponowoczesnej wizji drogi człowieka  
 Po scenie, w której Pinokio zasypia z myślą, że rano obudzi się bogaty 

(patrząc szerzej - oznacza to, że po podjęciu ryzyka uda mu się zrealizować 
plany, marzenia i powrócić do Taty), następuje doskonała scena przeżycia 
zagrożeń jakie niesie ponowoczesność dla tożsamości człowieka. Kapitalne 
metaforyczne słowa Lisa i Kota: „Co z nim zrobimy? – Rozłożymy. Na 



łopatki? Nie - na części.” Aż prosi się tu analogia z fragmentem Dnia Świra 
w reż. J. Koterskiego, w którym główny bohater, tym razem jednak 
pracownik sfery edukacyjnej, toczy swój wewnętrzny monolog „…jestem 
wyczerpany, w proszku, kompletnie rozmontowany …”. Bohater filmu  
wybierając nowoczesność rozbija się o ponowoczesność, jak Pinokio 
poddając się  ryzyku, rzucając się w ponowoczesność, przypłaca to utratą 
tożsamości. Rozmontowaniem. 

 
7. Poszukiwanie środków zaradczych na ponowoczesne  rozmontowanie 

tożsamości?  
 Wróżka leczy Pinokia. Świat magii (sacrum, sakralność w kulturze) rządzi 

się własnymi prawami, ma moc nadawania i  przywracania znaczeń oraz 
wartości. Jest jedynym światem, w którym ponownie liczy się wartość 
słowa. Nie bez przyczyny właśnie w obecności wróżki Pinokio aż 
dwukrotnie kłamie i dwukrotnie przeżywa pogrążenie się w konsekwencjach 
kłamstwa. Za drugim razem woła w rozpaczy „Wszystko mi jedno, 
wszystko mi jedno!!!!” a na pytanie wróżki „nie boisz się śmierci Pinokio?!” 
-  woła w zatraceniu „Ani trochę!”.  

 
8.  Pogrążenie się w świadomości śmierci motorem przemiany 
 Tragizm i rozpacz Pinokia prowadzą do ponownej konfrontacji ze sferą 

wartości i pozwalają nadać znaczenia działaniom, motywom postępowania a 
w sferze symbolicznej - przyjąć lekarstwo od Wróżki, postaci ze świata 
magii – ze świata znaczeń. Tak uzbrojony -uzdrowiony Pinokio odnajduje 
siebie. Pinokio gotów jest (po pięknej scenie autorefleksji Pinokia w 
piosence) na podjęcie dalszej wędrówki do Taty, jednak wciąż przed nim 
kolejne  pokusy, tym razem wystawiające na próbę jego nowo zdobyty świat 
wartości. Tym bardziej pytanie o istotę współczesnego człowieczeństwa 
nabiera aktualności - o to w jaki sposób zobowiązani jesteśmy sami o troskę 
o nasze człowieczeństwo. Jak wiemy Pinokio wciąż jeszcze nie ma 
ludzkiego serca.  

 
9.  Akty próby 
 Identyfikacja ze światem znaczeń i szczerze przeżytych wartości, które 

Pinokio uznaje za swoje, autentyczne, warte starań nie jest ostatecznym 
krokiem ku człowieczeństwu. Przed Pionkiem jeszcze konieczność przejścia 
próby wierności  wartościom (oparcie się pokusie skosztowania cudzych 
winogron). To także próba wytrwania w wierności wartościom mimo jawnej 
niesprawiedliwości (oskarżenie Pinokia o kradzież winogron i podejrzenie o 
chęć kradzieży kur). Konieczność znoszenia upokarzającej kary i różnego 
rodzaju udręczeń („Jak się wabisz? – Ja się nie wabię, ja się nazywam 
Pinokio – będziesz się nazywał, jak złapiesz złodziei, teraz jesteś Burek. 
Szczekaj!). Autentyczne posiadanie tożsamości wiernej wartościom wymaga 
przekroczenia własnego indywidualizmu. Pinokio wystawiony jest na 
ostatnią próbę – odnalezienia Taty i uratowania mu życia. Przekroczenie 
siebie i walka o życie kogoś, kogo kocha, sprawia że postać Pinokio staje się 



człowiekiem. „Jeśli twa droga bracie to nie jest zwykły spacer…, to jest bieg 
do celu…napędzany tęsknotą…”. 

 Przesycona symbolizmem  scena wręczenia Pinokiowi przez Wróżkę 
czerwonej kamizelki takiej, w jaką wcześniej ubrana była drewniana lalka. 
W słowach Wróżki „sama wydziergałam” – świat magii, sacrum, wartości i 
znaczeń wyposaża drewnianego chłopca w brakujące mu człowieczeństwo, 
które  zdobył  w akcie  próby – dzięki przekroczeniu własnego  
indywidualizmu, odnalezieniu  miłości i doświadczeniu cierpienia w trosce o 
drugiego człowieka. Pytanie o to czy dostrzegamy, że i nam brakuje 
człowieczeństwa? 

 
10. Tragizm i ironia jako dwa bieguny kultury „wysokiej”.  
 „Śmiech tu jest królem, rozpacz królową, w teatrze naszym ucz się życia, bo 

to najlepsza z wszystkich szkół” - zgodnie z sugestią Marii Janion tragizm 
życia ludzkiego i ironia to elementy wrażliwości humanistycznej 
odróżniające kulturę „wysoką” od kultury masowej, „niskiej”. Inscenizacja 
operuje kategoriami żartu, ironii, czarnego humoru, makabry, dowcipu, 
nierozłączności sytuacji śmiesznych i strasznych w życiu jako zasadniczymi 
cechami kultury - np.: Petrucci – „Poszłem do prawdziwego teatru. Baj, 
baj”; Pinokio – „zostać w teatrze lalek? – o nie! Dzięki, ja nie chcę 
umierać.” (to otwiera dyskusję nad potocznym odbiorem teatru lalkowego). 
Ironia to element charakterystyczny dla kultury ponowoczesnej.  

 
11. Opowieść o „dolach i niedolach rodzicielstwa” czyli jaka wizja rodzica 

jawi się z inscenizacji Pinokia?   
 Dżeppetto-tata do Pinokia, jeszcze zanim nadał mu imię: „Patrzcie - zaczyna 

się śmiać z tatusia”- pierwsza reakcja na rodzica, jakaż ironia! Potem: 
„Jeszcze cię nie skończyłem, a już mam z tobą kłopoty…” i scena nauki  
chodzenia, podczas której maluch już „stawia na głowie” cały dom, staje się 
„centrum zainteresowania” za zgodą wszystkich bezradnych domowników. 
A potem pełne zdziwienia słowa – „uciekł – od tatusia”.  
1. Pytanie o to czy współczesny rodzic potrafi postawić dziecku jasne, 

nieprzekraczalne granice? Czy dziecko nie znajdując ich w postawie 
rodziców, będzie ich szukać gdzie indziej, realizować potrzebę 
znajdowania oporu, zasad, wartości w innych obszarach? Czy rodzic 
przerzuca ten obowiązek na szkołę? Czy szkoła może spełnić tę 
potrzebę?  

2. Roszczeniowa postawa Pinokia - „Zjem bez dzielenia. …Rodzice muszą 
nauczyć się odejmować sobie od ust, jeśli nie potrafią zarobić na chleb” 
– rodzi pytanie o  złudzenia „bezstresowego wychowania”, jaka postawa  
chroni dzieci przed ponoszeniem konsekwencji własnych czynów? 
Niekonsekwencje w postawie rodziców - „Spaliłeś sobie nóżki???!!!- 
spokojnie, tatuś naprawi” – mówi Dżeppetto. Czy Dżeppetto popełnił 
błędy wychowawcze? 

 
 


