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WSTĘP

Pierwszy numer Zeszytów Metodycznych w 2009 r. jest wyjątkowo obszerny i 

bogaty w scenariusze przedstawień. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że 

znalazły  się  w  nim  scenariusze  lekcji  teatralnych  inspirowanych  aż  trzema 

przedstawieniami  –  najnowszą  premierą  „Baja  Pomorskiego”  pt.:  Kto  z  was 

chciałby rozweselić pechowego nosorożca (18.01.2009, reż. Zbigniew Lisowski) 

i  jej  poświęcono  w  tym  numerze  najwięcej  miejsca,  oraz  dwiema 

wcześniejszymi  realizacjami  –  Kopciuszkiem (12.04.2008,  reż.  Ireneusz 

Maciejewski)  i  Jabłoneczką (14.09.2008,  reż.  Piotr  Tomaszuk).  Drugim 

powodem obszerności tego numeru jest zamieszczenie wyjątkowo dużej liczby 

scenariuszy związanych ze wspomnianą wyżej najnowszą premierą ze względu 

na  wyjątkową różnorodność  przedmiotową  propozycji.  Przedstawienie Kto  z 

was  chciałby  rozweselić  pechowego  nosorożca okazało  się  być  interesującą 

przygodą  plastyczną,  filozoficzną,  muzyczną  i  teatralną  dla  autorów 

scenariuszy. W tym numerze znalazły się propozycje zajęć przygotowujących 

widza  –  ucznia  do  odbioru  przedstawienia,  rozwijających  jego  umiejętności 

interpretacji znaków teatralnych – m .in. słowa, obrazu plastycznego, dźwięku, 

gestu,  uruchamiających  doświadczenie  artystyczne  w  kontekście  osobistej 

refleksji nad najważniejszymi tematami przedstawienia. Niektóre ze scenariuszy 

to bardzo precyzyjne propozycje, inne stanowią garść pomysłów i jest to chyba 

najlepszy  dowód  na  to,  że  celem  tych  Zeszytów  jest  przede  wszystkim 

inspirować,  a  nie  dostarczać  wyłącznie  gotowych formuł,  otwierać  na  różne 

odczytania  przedstawień i  przypominać,  że  „życie  spektaklu”  to  nie  tylko ta 

ulotna chwila, kiedy je oglądamy, ale to emocje, pytania, refleksje, skojarzenia, 

obrazy, dźwięki, które ono pozostawia w nas. Czyniąc je przedmiotem zajęć z 

uczniami przedłużamy życie spektaklu i wzmacniamy jego siłę oddziaływania.

Marzenna Wiśniewska



Elżbieta Supczińska
Nauczycielka dyplomowana historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania 
do życia w rodzinie, instruktorka teatralna, animatorka kultury

Mam wielkie zmartwienie
Pomysł na scenariusz zajęć w oparciu o przedstawianie 
„Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”

 (godzina wychowawcza lub wychowanie do życia w rodzinie)

Poziom edukacyjny: uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej lub klas 1- 3 
gimnazjum.
Jest  to  propozycja  zajęć  z  zakresu  komunikacji  interpersonalnej,  relacji  z 
innymi, w szczególności z rodzicami i przyjaciółmi.

Każde  wyjście  do  teatru  (i  nie  tylko  do  teatru)  powinno  być  poprzedzone 
rozmową  przygotowującą,  możemy  również  postawić  przed  dziećmi  czy 
młodzieżą określone zadania, w zależności od celów, które sobie zakładamy do 
realizacji.
W tym wypadku poprosiłabym uczniów o skupienie się na przeżyciach małego 
nosorożca – chłopca. Jaki był jego stosunek do rodziny, czego pragnął, jak się 
zmieniał – jeśli się zmieniał, jakich miał przyjaciół, czy w ogóle miał przyjaciół, 
jakie emocje przeżywał itd.

1. Stawiam  przed  uczniami  pytanie:  co  takiego  się  wydarzyło,  że  mały 
nosorożec – chłopiec określa swój problem jako „wielkie zmartwienie”?

Po wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą jestem przekonana, że pojawią się 
następujące stwierdzenia:
- nie miał z kim rozmawiać
- wstydził się zwierzeń bo przecież był silny
- był samotny
- nie potrafił sam dać sobie rady
- nie dostał  tego czego pragnął  i  to natychmiast  (dotąd rodzina ulegała  jego 
zachciankom)
- nie potrafił znaleźć drogi do realizacji swego marzenia
Wypowiedzi  uczniów  (wszystkie)  zapisuję  na  tablicy  lub  dużym  arkuszu 
papieru, odpowiednio zatytułowanym .

2. Pytanie  drugie:  jakie  emocje  przeżywamy,  kiedy  mamy  „wielkie 
zmartwienie?

 Rozdaję  po  trzy  kartki  samoprzylepne  dla  każdego  ucznia  (jeśli  chcą  i 
potrzebują  mogą  dobrać  sobie  kartki).  Na  każdej  kartce  uczniowie  zapisują 



jedno uczucie. Nauczyciel również! Przyklejają kartki na zatytułowanej tablicy 
lub  arkuszu  papieru.  Prowadzący  zajęcia  powinien  teraz  zaproponować 
uporządkowanie  zapisanych  uczuć.  Powtarzające  się  zapisy  umieszczamy  w 
jednej  linii.  Jest  to  dobry  sposób  na  werbalizację  trudnych  czy  osobistych 
poglądów. Werbalizacja uczuć towarzyszących zmartwieniu ma również aspekt 
terapeutyczny – wszyscy czujemy podobnie, nie jesteśmy osamotnieni w swoim 
przeżywaniu, nie jesteśmy inni, dziwni. Skoro przeżywamy podobne emocje, to 
łatwiej  jest  czy  będzie,  nam zrozumieć  innych  ludzi.  Ten  aspekt  nauczyciel 
powinien podkreślić. W tego rodzaju ćwiczeniach cenny jest również element 
diagnozujący grupę.

3. Słowo wiążące

 Wszyscy przeżywamy podobne emocje w podobnych momentach swego życia. 
Bez  względu  na  wiek,  wykształcenie,  zawód,  miejsce  zamieszkania, 
narodowość, religię, kolor skóry. I ty i ja i mama, tata, brat, kolega, przyjaciel, 
policjant  czy  prezydent  kraju.  Często  jest  tak,  że  przeżywany  smutek  nas 
uwrażliwia,  ubogaca wewnętrznie,  dostrzegamy wtedy sprawy i rzeczy dotąd 
nam nieznane. Jednakże zbyt długo, boleśnie i głęboko odczuwany smutek może 
stać  się  powodem  różnych  chorób  i  niewłaściwych,  niedobrych  dla  nas 
zachowań. Możemy stracić chęć do zabawy, rozmów, spotkań, nauki i w ogóle 
do robienia czegokolwiek. Z tego wynika, że dobrze by było coś z tym zrobić. 
Ale co?!

4. Proponuję uczniom wejście w różne role (dramowa technika ekspertów).

 Technika  podziału  na  grupy  ekspertów  może  być  różna.  Na  przykład 
przygotowuję wcześniej  karteczki  z  napisami:  przyjaciel,  rodzic,  rodzeństwo, 
wychowawca,  pedagog  szkolny  itp.  W  zależności  od  swojej  koncepcji  i 
postawionych celów zajęć. Podopieczni losują karteczki. W ten sposób powstaje 
kilka grup. Ważne: grupa 4 – 5 uczniów wchodzi w rolę „zmartwionych”. Tej 
grupie proponuję, aby wyobrazili sobie, że są o kilka lat starsi. Wtedy ćwiczenie 
nie jest dla tych uczniów zbyt osobiste, a więc jest bezpieczne. Nie zajmujemy 
się przecież psychodramą. Każda grupa dostaje zadania na kartce. Np. jesteście 
rodzicami  (kolegami,  przyjaciółmi,  rodziną,  wychowawcami,  pedagogami 
szkolnymi itp.), dostrzegacie, że wasze dziecko (przyjaciel, brat, podopieczny 
itp.) ma problem, zmartwienie. Chcecie mu pomóc. Co robicie? Porozmawiajcie 
o tym i zaproponujcie rozwiązanie. Zapiszcie wasze pomysły. Ograniczam czas 
na  przykład  do  10  minut.  Zadanie  dla  grupy  „zmartwionych”:  macie  x  lat 
więcej,  przeżywacie  wielkie  zmartwienie.  Zastanówcie  się,  czego  byście 
oczekiwali od swoich bliskich, od przyjaciół, wychowawców itp. Co sprawiłoby 
wam ulgę, co by wam pomogło? Zapiszcie swoje przemyślenia.



5. Teraz  proponuję  wszystkim  grupom  przeprowadzenie  scenki 
improwizowanej. 

Przedstawiciel  każdej  grupy,  wykorzystując  pracę  grupy,  próbuje  pomóc 
„zmartwionemu”.  Dobrze  by  było,  aby  w  rolę  „zmartwionego”  wszedł 
przedstawiciel  grupy „zmartwionych”.  Jeśli  pracujemy z zespołem klasowym 
metodą  dramy,  nie  będziemy  mieli  z  tym  problemu.  Jeśli  uczniowie  nie 
pracowali  dotąd  w  ten  sposób,  w  rolę  „zmartwionego”  wchodzi  nauczyciel. 
Może  to  ośmieli  uczniów?  Po  każdej  scence  powinna  nastąpić  refleksja. 
Zadajemy  zawsze  te  same  pytania  (jeśli  jesteśmy  dramowcami,  możemy 
wykorzystać w tym miejscu pięć poziomów świadomości): 
- Kim jesteś i co chciałeś zrobić?
- Skąd wiesz, że to co chciałeś zrobić jest dobre, właściwe?
- Co czułeś zachowując się tak jak się zachowywałeś?
- Co czułeś obserwując reakcję „zmartwionego”?
Bardzo ważne: uczniowie cały czas pozostają w roli!
Osobę, będącą w roli „zmartwionego”, pytamy o uczucia.
Zadaniem prowadzącego  jest  wyłapywanie  barier  komunikacyjnych.  Mówi  o 
nich (zadając raczej pytania zastanawiające, a nie ex katedra) po każdej scence 
lub w podsumowaniu zajęć. Dla porządku przypomnę kilka oczywistych barier: 
pocieszanie, pomaganie na siłę, dawanie dobrych rad, pomniejszanie problemu, 
bagatelizowanie, ocenianie. A także stwierdzenia 
typu:  nie  przejmuj  się  tak  ,  to  jest  głupie,  musisz,  powinieneś,  dlaczego (to 
słówko ma charakter oskarżający), zajmij się lepiej nauką, przejdzie ci, ja na 
twoim miejscu itd.

6. Po  serii  scenek  grupa  „zmartwionych”  odczytuje  wypracowane  przez 
siebie oczekiwania. Pozostali uważnie słuchają.

7. Teraz możemy się pokusić o zrobienie „modelowej” scenki. Może się nie 
udać. Wtedy powinniśmy to omówić. 

8. Podsumowanie zajęć.

Zupełnie na zakończenie zadałabym pytanie: zastanawiam się, czy słusznie, w 
oglądanym przez nas spektaklu, marzenie małego nosorożca – chłopca o lataniu 
nazwano  „wielkim  zmartwieniem”.  Czy  marzenia,  nawet  te  najbardziej 
abstrakcyjne,  są  zmartwieniem?  Czy  jeśli  nie  realizujemy  naszych  marzeń 
natychmiast lub nigdy, to znaczy, że jesteśmy pechowcami? A tak w ogóle to po 
co  nam  marzenia?  Co  o  tym  sądzicie?  Byłoby  świetnie,  gdybyście  na 
następnych zajęciach podzielili się swoimi przemyśleniami. 

Dla  mnie  byłby  to  wstęp,  przygotowanie  mentalne  grupy  do  zajęć  o 
marzeniach, np.: Czy marzenia są zmartwieniem?



Dorota Bock-Weber
Maria Lamparska
Nauczycielki języka polskiego w ZS nr 1 w Lubiczu

Marzenia – te duże i te maleńkie…
 - pomysł scenariusza lekcji inspirowany przedstawieniem
 „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”

(1-2 godziny lekcyjne)

 Scenariusz  powstawał  z  myślą  o  I  klasie  gimnazjum,  może  być  jednak 
wykorzystany w klasach młodszych, starszych lub jako forma twórczej dyskusji 
na zajęciach pozalekcyjnych. Jego budowa zakłada wykorzystanie wszystkich 
punktów lub  tylko  kilku  –  zależnie  od  poziomu umiejętności  i  tempa  pracy 
klasy, w której lekcja zostanie przeprowadzona. 
 Nawiązuje on stosunkowo luźno do tekstu Leszka Kołakowskiego, wydaje się 
to  jednak o tyle  uzasadnione,  że głównym celem tekstów filozoficznych jest 
pobudzanie  do  stawiania  pytań,  na  które  nie  zawsze  możemy  znaleźć 
odpowiedzi. Jeśli jednak pozostają one w pamięci, rozwiązanie może pojawić 
się  nagle,  gdy  poznajemy  samych  siebie  i  refleksyjnie  podchodzimy  do 
kreowania własnej osobowości.

1. Prosimy  uczniów,  aby  określili,  co  było  „wielkim  zmartwieniem” 
nosorożca – marzenie o tym, żeby latać.

2. Zapraszamy uczniów do krótkiej  dyskusji,  czym są  marzenia,  po co w 
ogóle istnieją, czy są one w życiu ważne, dlaczego człowiek dąży do ich 
realizacji  –  rozmowa  ta  pomoże  uczniom  dostrzec  osobisty  aspekt 
rozważanego problemu.

3. Prosimy uczniów, aby wypisali ANONIMOWO na osobnych karteczkach 
samoprzylepnych dwa swoje dowolne marzenia. Zbieramy karteczki do 
pudełka.

4. Korzystając ze słownika synonimów gromadzimy wyrazy bliskoznaczne 
do słowa marzenie,  np. (ćwiczenie to może być także efektem zadania 
domowego):

5. Upewniamy  się,  czy  uczniowie  rozumieją  wszystkie  zgromadzone 
synonimy.  Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  korzystamy  ze  słownika  języka 
polskiego. 
* Możemy poprosić uczniów, aby wskazali pojęcia określające to, co jest 
możliwe do spełnienia oraz nazywające coś nierealnego – które z nich 
odnoszą się zatem do nosorożca marzącego o lataniu?



6.  Upewniamy  się,  czy  uczniowie  rozumieją  wszystkie  zgromadzone 
synonimy.  Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  korzystamy  ze  słownika  języka 
polskiego. 
* Możemy poprosić uczniów, aby wskazali pojęcia określające to, co jest 
możliwe do spełnienia oraz nazywające coś nierealnego – które z nich 
odnoszą się zatem do nosorożca marzącego o lataniu?

7. Prosimy uczniów, aby kolejno podchodzili do pudełka i wyciągali z niego 
po jednej karteczce, odczytali jej treść głośno, a następnie przyklejali ją 
do jednego z trzech arkuszy, krótko uzasadniając swoje zdanie – w razie 
potrzeby  może  pomagać  reszta  klasy  (ta  część  powinna  odbywać  się 
niejako bez udziału nauczyciela):

Np.  „Chciałbym  uczyć  się  w  Hogwarcie”  –  na  tablicy  pierwszej,  
„Chciałabym pogodzić się z koleżanką” – na tablicy trzeciej, „Chciałbym 
mieć  szóstkę  z  matematyki”  –  na  tablicy  drugiej  lub  trzeciej  (decyzję  
pozostawiamy uczniom).

8. Wraz z  uczniami  przyglądamy się  poszczególnym grupom marzeń i 
prosimy o określenie,  co trzeba  zrobić,  aby się  spełniły  (uczniowie 
mogą pracować w grupach). Czy ich realizacja zależy wyłącznie od 
nas? Jakiego wysiłku od nas wymaga? Czy może się spełnić od razu, 

czy  musimy  okazać  cierpliwość?  Na  jakie  trudności  możemy 
napotkać? Czy realizacja pragnienia nie wymaga poświęcenia czegoś 
innego  lub  nie  odbywa  się  czyimś  kosztem?  Czy  można  je  czymś 
zastąpić  –  jak  nosorożec,  który  zrezygnował  ze  skrzydeł  na  rzecz 
samolotu? W końcu – czy spełnienie się tych marzeń – całkowite lub 

Marzenia nierealne Marzenia realneMarzenia 
częściowo nierealne



częściowe – sprawi, że poczujemy się naprawdę szczęśliwi,  a może 
będzie źródłem rozczarowania?

* Można przywołać tu bohaterów „Mgieł Avalonu” M. Zimmer-Bradley, 
którzy powtarzali często: „Uważaj, czego sobie życzysz, bo może ci się to 
spełnić”.
WAŻNE! Jeśli uczniowie nie będą chcieli lub umieli odpowiedzieć na te  
pytania, pozostawiamy przemyślenia do kolejnej lekcji  lub zupełnie bez  
odpowiedzi,  aby  dojrzewały  w  świadomości  dzieci,  które  samodzielnie  
kiedyś odkryją ich sens.
9. Inicjujemy rozmowę na temat marzenia nosorożca, starając się uzyskać 

odpowiedzi na poniższe pytania:
a) Czy marzenie nosorożca było realne? (o ile nie zrobiliśmy tego w pkt. 5)
b) Dlaczego nie mogło się spełnić?
c) Z  jakiej  przyczyny  nosorożec  nie  chciał  opowiedzieć  o  nim swojej 

rodzinie, a wróblowi tak?
d) Jakie działania podjął, by je urzeczywistnić i z jakim skutkiem?
e) Na czym polegał kompromis w spełnieniu marzenia? Czy było to dobre 

wyjście?
10.W trakcie  rozmowy pytamy uczniów,  czy  mają  odwagę opowiadać 

publicznie  o  wszystkich  swoich  marzeniach,  komu  się  z  nich 
najchętniej zwierzają. Jeśli nie, pytamy o przyczyny, np. strach przed 
wyśmianiem  (jak  u  nosorożca),  niechęć  do  pokazywania  najgłębiej 
skrywanych pragnień,  obawa przed zbytnim otwarciem się,  dystans 
pomiędzy  dziećmi  a  dorosłymi,  bagatelizowanie  przez  dorosłych 
problemów dzieci, popadanie w moralizatorski ton itp.

11.W nawiązaniu do poprzedniego punktu prosimy o zastanowienie się, 
dlaczego  marzenie  nosorożca  ujawnia  się  podczas  snu  o  duszy,  w 
którym zwierzę jest nagie. Czy jest to sytuacja podobna do lęku przed 
mówieniem  o  swoich  najskrytszych  marzeniach?  Na  czym  polega 
symbolika tej sceny, jakie skojarzenia – w tym również literackie – 
budzi?

12.Odnośnie pytania e) zastanawiamy się nad rolą kompromisów w życiu: 
czemu  służą  i  czy  zawsze  mają  konotację  pozytywną,  czy  też 
negatywną?  Lot  samolotem  miał  zastąpić  nosorożcowi  latanie  za 
pomocą skrzydeł, które było czymś nierealnym. By poszerzyć zasób 
słownictwa,  szukamy  synonimów  słowa  „zastępnik”,  tj.  erzac, 
namiastka,  surogat,  substytut,  próbując  wyjaśniać  ich  znaczenie  i 
szukać kontekstów użycia.

13.Na  zakończenie  prosimy  uczniów o  przemyślenie  kilku  aforyzmów 
dotyczących marzeń i określenie, czy ich sens jest adekwatny do treści 
przedstawienia  „Kto  z  was  chciałby  rozweselić  pechowego 
nosorożca?” (może być to praca domowa):



• „Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi 
są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami. (P. 
Coelho) 

• „Marzenia  zwykle  się  spełniają,  ale  nie  tak  i  nie  wtedy,  kiedy  tego 
pragniemy.” (M. Dąbrowska)

• „Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. 
Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.” (J. W. Goethe)

• „Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych 
marzeń, jest tylko zupełnie inne.” (W. Shakespeare)

• „Nie  ma  takiego  wielkiego  czynu,  który  by  nie  powstał  z  jakiegoś 
wielkiego marzenia” (G. Duchame).

Maria Lamparska
Dorota Bock-Weber
Nauczycielki języka polskiego w ZS nr 1 w Lubiczu

Niecodzienne oblicze zwykłych rzeczy… 
- pomysł scenariusza lekcji inspirowany przedstawieniem
 „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”

(1godzina lekcyjna)

 Lekcja  w  oparciu  o  ten  scenariusz  może  być  kontynuacją  rozważań 
zainspirowanych przedstawieniem, a ujętych w ramy poprzedniego scenariusza 
godzinnej  lub  dwugodzinnej  lekcji  w  I  klasie  gimnazjum  bądź  w  klasach 
starszych jako forma twórczej dyskusji na zajęciach pozalekcyjnych. Umożliwi 
ona gimnazjalistom poszerzenie wiadomości ze sztuki na temat surrealizmu, a 
nauczycielowi realizację korelacji międzyprzedmiotowej.

1. Pytamy uczniów, co w świecie przedstawionym wydało im się najbardziej 
dziwne?  Czy  są  w nim jakieś  elementy,  których znaczenia  nie  byli  w 
stanie  odczytać?  Czy  świat  ukazany  na  scenie  można  nazwać 
realistycznym czy też należałoby go określić inaczej? Odkryjemy szybko, 
że  znajdują  się  w  nim  przedmioty  nienaturalnej  wielkości  lub 
odgrywające  zupełnie  inne  role  niż  w  świecie  rzeczywistym;  są  nimi 
grzebień, kieliszek, zapałka, pędzel do golenia, mydło, fajka czy brzytwa. 
Uczniowie  dostają  kartki  zawierające  w/w  słowa  i  w  parach  próbują 
określić  zwyczajowe  zastosowanie  przedmiotów  oraz  takie,  jakie 
obserwowali podczas przedstawienia, np.



brzytwa – przedmiot służący dawniej mężczyznom do golenia;
 - tu: magiczny przyrząd, za pomocą którego można zmieniać 
rzeczywistość, zatrzymywać czas, przerywać niemiłe sytuacje itd.

2. Pytamy  uczniów,  kto  często  zmienia  zastosowanie  przedmiotów 
codziennego  użytku  i  kiedy?  Wśród  odpowiedzi  znajdziemy  na  pewno 
wskazanie na dzieci,  dla których wałek do ciasta jest  najzwyklejszym w 
świecie  mikrofonem,  a  pudełko  po  zapałkach  magiczną  skrzynką  pełną 
skarbów. Możemy podpowiedzieć, że w taki sposób żonglują przedmiotami 
również malarze surrealiści, jak i zdarza się to często w snach. 

3. Pokazujemy uczniom kilka reprodukcji obrazów znanych surrealistów, np. 
Salvadora  Dalego,  Giorgio  de  Chirico,  René  Magritte’a  (mogą  być 
zupełnie inne niż te poniżej – to tylko przykłady):

 

Dali, Argus  Magritte, Osobiste       Magritte, 
Wielka               Chirico, Tajemnica      Magritte, Wakacje

wartości       rodzina               i melancholia ulicy     Hegla

4. Prosimy uczniów o dokładne przyjrzenie się reprodukcjom i odpowiedź na 
pytanie, co różni ten typ malarstwa od realizmu? Odpowiedzi zapisujemy 
kolejno na tablicy, np.:
- łączenie z sobą elementów świata niepasujących do siebie
- deformacja elementów świata 
- groteskowość
- widoczna wieloznaczność elementów obrazu
- podobieństwo do obrazów sennych itp.

5. Krótko zapoznajemy uczniów z historią surrealizmu lub przypominamy ją, 
jeśli  uczniowie  znają  (założenia  -  bunt  przeciw  klasycyzmowi, 
realizmowi,  empiryzmowi,  racjonalizmowi,  utylitaryzmowi  i 
konwencjom w sztuce; teoretyk nurtu - filozof i poeta André Breton; w 
1925 - pierwsza wystawa; założenie w malarstwie – „wyrażanie wizualne 
percepcji wewnętrznej”; kreowanie obrazów burzących logiczny porządek 
rzeczywistości, częste wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, 
halucynacji, a odsunięte od racjonalizmu).

6. Zastanawiamy się, czemu służy kreowanie takich obrazów, czy w ogóle 
musi czemuś służyć, w jakim celu malarz kreuje takie odrealnione wizje? 
Czy może mieć to coś wspólnego z myślą  wyrażoną w jednej  z bajek 
Disneya: „Nic nie jest tym, na co wygląda”?



* Tu proponujemy wspólną  analizę  obrazu Magritte’a  pt.  Zdradliwość 
obrazów. 

7. Na koniec - jako zabawę mającą z jednej strony pobudzić wyobraźnię, z 
drugiej zburzyć utrwalone przekonanie o niezmienności i poznawalności 
rzeczywistości  –  proponujemy  uczniom  wykonanie  szkicu  obrazu,  na 
którym znalazłyby się przedmioty ich codziennego użytku, ale całkowicie 
wyrwane z  kontekstu i  zestawione z innymi przedmiotami  na zasadzie 
absolutnej  dowolności  (wywołanej  luźnym  skojarzeniem  lub 
właściwościami przedmiotu). Kiedy uczniowie zaprezentują swoje prace, 
zastanawiamy się wspólnie nad tytułem.

Anna Miszewska
Pedagog, instruktor zajęć rytmiczno – umuzykalniających

Propozycja zabaw i ćwiczeń rytmicznych dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym oraz przedszkolnym (5-6 lat)

w oparciu o spektakl teatralny
 „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”

I. Cele:
Uczestnik potrafi :
- rozróżnić wysokości dźwięków oraz barwę instrumentów 
- odtworzyć usłyszaną frazę rytmiczną oraz melodię
- powiedzieć czym jest pauza
- rozróżnić tonację durową od molowej (wesoła – smutna)
- poruszać się rytmicznie, odpowiednio do słyszanej muzyki

II. Metody:
- zabawy rytmiczno – ruchowe
- ćwiczenia muzyczno – rytmiczne
- rozmowa kierowana

III. Pomoce:
- pianino
- instrumenty perkusyjne
- piłka
- odtwarzacz CD

IV. Przebieg
 „Nosorożca gnębi troska, kto pocieszy nosorożca…..”



Przypominamy  dzieciom  słowa  i  melodię  motywu  muzycznego,  który 
towarzyszył  nam nieustannie  przez  cały  spektakl.  Zadajemy pytanie,  która  z 
postaci starała się pomóc nosorożcowi? 

1. Zabawa: nosorożec i wróbel
Dzieci opisują nosorożca (zwierzę duże, dość często smutne, ociężałe, grube...) 
oraz wróbla (ptak wesoły, poruszający się zwinnie, szybko zmieniający miejsce, 
biegający po całej scenie na palcach).
Dzieci  poruszają  się  rytmicznie  po sali.  Gdy usłyszą niskie  dźwięki  pianina, 
zaczynają  poruszać  się,  naśladując  ruchy  nosorożca.  Gdy  natomiast  usłyszą 
dźwięki wysokiego rejestru, poruszają się w sposób przypominający wróbla.
Możemy przeprowadzić to ćwiczenie używając instrumentów perkusyjnych:
np. bęben odpowiadający nosorożcowi oraz trójkąt – wróblowi.

2. Zabawa rytmiczna 
Wracamy do motywu muzycznego :  „  Nosorożca gnębi  troska,  kto pocieszy 
nosorożca…” , zwracając uwagę na rytm wypowiadanego pytania.
Dzieci  powtarzają  rytmicznie  to  zdanie,  akcentując  sylaby  poprzez  ich 
wydłużanie:
No – so – roż – ca gnę – bi tros – ka kto po – cie – szy no – so – roż – ca?
Kolejnym zadaniem jest próba wyklaskania tego rytmu lub odtworzenia przy 
użyciu  instrumentów  perkusyjnych:  drewniane  pudełka,  pałeczki,  bębenek, 
tamburyno, grzechotki. Następnie dzieci próbują odtworzyć tę frazę rytmiczną 
nogami,  akcentując  dłuższą  sylabę  (dłuższą  nutę)  poprzez  przytupnięcie. 
Ostatnim etapem tego ćwiczenia jest jednoczesne wychodzenie, wyklaskanie i 
wypowiadanie tego rytmu.

3. Melodia smutna i wesoła
Staramy się, by dzieci same opowiadały o nastrojach, które miewał nosorożec 
podczas  obejrzanego  przedstawienia.  W  jakich  momentach  jego  nastrój  się 
poprawiał? 
Nauczyciel gra na instrumencie melodie w tonacjach mollowych – smutne, oraz 
melodie w tonacjach durowych – wesołe. Dzieci same starają się powiedzieć, 
które melodie mogłyby rozśmieszyć nosorożca.

4. Ciach – mach
Przypominamy dzieciom te fragmenty przedstawienia, w których pojawiała się 
Ciotka Nosorożca. Miała ona ze sobą charakterystyczny przedmiot.  Do czego 
służył ten przedmiot i jakie słowa wypowiadała przy jego użyciu?
Tłumaczymy, czym jest pauza.
Dzieci poruszają się rytmicznie po sali, na hasło „ciach – mach” zastygają w 
bezruchu.  Są  w  tym  momencie  dokładnym  odzwierciedleniem  elementów 
muzyki, zarówno rytmu jak i pauz.



5. „ Zmartwienie Nosorożca”
Dzieci,  ustawione  blisko  siebie  w  kole,  podają  sobie  piłkę  -  zmartwienie 
nosorożca,  w  rytm  muzyki  słyszanej  w  tle.  Na  pauzę  w  muzyce  dziecko 
trzymające piłkę wymyśla, w jaki sposób można rozśmieszyć nosorożca. Mogą 
być to śmieszne miny, wyśpiewane piosenki…
Propozycje te powtarzają wszyscy uczestnicy.

Magdalena Łubkowska – Stanisławska
Polonistka w Gimnazjum w Kijewie Królewskim, instruktor teatralny w 
Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu (prywatnie mama małych jeszcze  
dzieci, 
które spektaklem będą wzruszone i zachwycone – jak sądzi, znając je trochę)

Garść pomysłów uatrakcyjniających odbiór spektaklu
„Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”
 przez widza grubo ponad pięcioletniego

 Mowa zależna i niezależna na scenie! (zajęcia polonistyczne) – Spektakl w 
warstwie słownej jest tak skonstruowany, że stanowi bogaty materiał do analizy 
tego zagadnienia gramatycznego. Można podzielić uczniów na grupy, np. białą i 
czarną  –  by  i  w  ten  sposób  nawiązać  do  przedstawienia.  Jedną  prosić  o 
wychwycenie jak największej ilości przykładów mowy niezależnej – konstrukcji 
językowych, będących bezpośrednim przytoczeniem przez jednego bohatera słów 
wypowiadanych, dźwięków wydawanych przez innego bohatera spektaklu, typu: 
Nosorożec  nieśmiało  zapytał:  Czy  mógłbyś  mi  pożyczyć  skrzydła?;  Ciocia 
powiedziała:  Trzeba  to  uciąć,  ciach -  mach.,  Samolot  zawarczał:  Wrrr,  wrry. 
Drugiej z kolei zlecić śledzenie wypowiedzi bohaterów pod kątem wychwycenia 
przykładów mowy zależnej, gdzie owszem przytacza się czyjąś wypowiedź, ale 
nie bezpośrednio, lecz w zmienionej gramatycznie formie, np. Wszyscy próbowali  
pocieszyć  nosorożca,  żeby  nie  był  smutny.1 Już  w  klasie  doszłoby  do 
przedstawienia wyników pracy grup i dalszych ćwiczeń w przekształcaniu mowy 
zależnej  na  niezależną  i  odwrotnie.  Zadanie  domowe  stanowić  może  ułożenie 
dalszego  ciągu  historii  smutnego  nosorożca  z  zastosowaniem,  w  przytaczaniu 
wypowiedzi bohaterów, tylko mowy niezależnej dla osób z grupy „spektaklowej 

1 Nie są to niestety wiernie brzmiące cytaty, lecz zapamiętane kwestie bohaterów, z zachowanym sensem ich 
wypowiedzi.



mowy  zależnej”  lub  tylko  mowy  zależnej  dla  grupy  „spektaklowej  mowy 
niezależnej”.
 „Więc chodź, pomaluj mój świat....!” – zagadnienie kolorów w spektaklu 
(język polski/sztuka/plastyka) – Uczniów znów dzielimy na grupy, tym razem 
proponuję:  zespoły  biało  –  czarnych,  kolorowych  i  czerwonych..  Ich  zadanie 
polegać  będzie  na  znalezieniu  w  przedstawieniu  wszystkiego,  co  jest  w 
przydzielonym im kolorze oraz zauważeniu,  czy i  w jakich sytuacjach oraz za 
przyczyną  czego  dany  kolor  ulega  zmianie.  Sprawozdanie  z  pracy  grup  oraz 
dzielenie  się  przemyśleniami  związanymi  z  zagadnieniem nastąpi  na  lekcji  w 
klasie. Kolory pomogą na kolejnych zajęciach omówić scenografię spektaklu – od 
niej przejść do poznania malarstwa surrealistycznego i abstrakcyjnego, być może 
samodzielnie szukać malarskich inspiracji przedstawienia.2 Zadanie domowe po 
pierwszej  lekcji:  Stwórz  historię  dowolnego  zwierzęcia  (10  –  15  zdań),  jak  
najczęściej posługując się w niej kolorem dla oddania nastroju całości. Zadanie 
domowe po zajęciach  z  zagadnień  scenografii  i  malarstwa:  Dowolną techniką 
wykonaj  pracę  plastyczną,  będącą  wyrazem  konkretnego  nastroju,  stanu 
psychicznego człowieka.

 Co  kto  woli:  świat  nakazów  czy  świat  własnej  woli? –  Tym  razem 
uczniowie  podzieleni  na  N  i  W  –  świat  liter  jest  też  przecież  obecny  w 
przedstawieniu; może on nas naprowadzić na ważność tych znaków, one bowiem 
budują znaczenie wyrazów., nazywając porządkują i – chociaż to może banalne – 
nie wolno dopuszczać, by ...”abecadło z pieca spadło”. Dlatego też grupy dostają 
ważne  zadanie:  pierwsza  zwraca  uwagę  na  wszelkie  „należy”,  „powinno  się”, 
„trzeba” padające ze sceny, zauważa, w jakim kontekście one padają, jaki jest ich 
odbiór,  do  czego prowadzą.  Druga  zaś  szuka  tego,  co  związane  jest  z  życiem 
bohaterów według własnej woli. Podobnie jak poprzednicy, zauważa sytuacje, w 
których  odzywa  się  własna  wola  bohaterów  (np.  głównego  bohatera,  czy 
Samolotu), jak ona się odzywa i co z tego wynika. Na spotkaniu w klasie uczniowie 
dzielą się obserwacjami, próbują odpowiedzieć sobie na pytanie : „Co kto woli?” i 
dlaczego  ich  odpowiedź  jest  właśnie  taka.  To  ciekawy  materiał  na  lekcję 
wychowawczą, ale i też polonistyczną, choćby poza percepcją dzieła teatralnego 
kształcącą  umiejętność  dyskusji  i  uzasadniania.  Zadaniem  domowym  do  tej 
ostatniej może być napisanie rozprawki problemowej zgodnej z tematem lekcji.
 „Wyginaj śmiało ciało...” – co potrafi.... nosorożec? – zajęcia ruchowe dla 
grupy teatralnej, młodszej lub starszej, duża możliwość wykorzystania inwencji 
prowadzącego.  Zajęcia  pierwsze  proponuję  przeprowadzić  przed  obejrzeniem 
spektaklu. Rozpocząć je może rozgrzewka polegająca na śmiałym wyginaniu ciała 
– dowolnie, w rytm muzyki lub według wyklaskiwanego porządku. Cytat, znany 
zapewne  młodemu  człowiekowi,  pochodzi  z  filmu  „Madagaskar”3,  którego 

2 Pomocne mogą okazać się wskazówki nauczyciela oraz materiały przez niego przygotowane. Zachęcam jednak 
do samodzielnych poszukiwań uczniowskich. Osobne zajęcia mogą być „buszowaniem” w bibliotece i/lub w 
Internecie.
3 Nawiązania moje do filmu są bardzo powierzchowne, sama bowiem film znam jedynie z reklam.



bohaterami  są  zwierzęta  afrykańskie.  Kolejne  ćwiczenia  niech  więc  będą  np. 
przybieraniem  póz  poszczególnych  gatunków,  potem  ich  ożywianiem,  próbą 
doświadczenia bycia w skórze żyrafy, lwa, antylopy, itd.  Można improwizować 
sceny ich spotkań, szukać przełożenia cech zwierzęcych na różne typy człowieka, 
„kazać”  im  zaistnieć  w  absurdalnych  wręcz  dla  nich  sytuacjach.  Ostatnim 
zwierzęciem, które pojawi się podczas ćwiczeń, niech będzie nosorożec. Po tych 
doświadczeniach można udać się na spektakl, którego odbiór ukierunkowujemy na 
obserwację  ruchu  scenicznego,  podpatrywanie...,  co  potrafi  nosorożec.  Na 
kolejnych  zajęciach  omawiamy  zagadnienie  ruchu  scenicznego.  Własnym 
działaniem  próbujemy  naśladować  podpatrzone  zachowania  nosorożców  – 
bohaterów spektaklu. Idziemy dalej, tworząc etiudy na temat marzeń nosorożca. I 
jeszcze dalej – tworząc etiudy na temat marzeń człowieka....

Elżbieta Zbąska 
Logopeda w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

Konspekt zajęć logopedycznych dla kl. 0 
zainspirowany spektaklem

„Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?”

Przebieg zajęć:
1. Swobodna rozmowa na temat spektaklu, jego tematyki, najważniejszych 

spraw przedstawionych na scenie, bohaterów.
2. Wprowadzenie tematu zajęć 

Ćwiczenia poprawnego wymawiania głoski „r”
Zgaduj-zgadula

a) Jak nazywało się zwierzątko, które było głównym bohaterem 
przedstawienia? (nosorożec)

b) Dlaczego nosorożec był smutny? (miał zmartwienie)
c) Po czym poznajemy nosorożce? (po rogu na nosie)
d) Kogo prosił o pomoc nosorożec? (wróbelka)
e) Co najbardziej lubił nosorożec? (cyrk)
f) Kto wyłowił nosorożca? (rybacy)
g) Kto chciał pomóc nosorożcowi? (rodzina)
h) Jak rodzina chciała pomóc nosorożcowi? (rozweselić go)
i) Czym dla nosorożca był róg na nosie? (darem)

Odgadnięte wyrazy zapisujemy na kartonikach i umieszczamy w widocznym 
miejscu. Będą one stanowiły bazę słownikową do dalszych ćwiczeń.



3. Ćwiczenia narządów mowy oraz oddechowe
Opowiadamy krótką bajkę, ćwicząc przy okazji narządy mowy i prawidłowy 
oddech. 

Był sobie nosorożec, który bardzo lubił cyrk. A w cyrku, wiadomo, są 
akrobaci ćwiczący na trapezach i równoważniach. Nasz język też może być 
takim akrobatą. Skacze sobie od górnych zębów do dolnych, robi różne 
akrobacje (dotykamy językiem podniebienia, zjeżdżamy od wałka 
dziąsłowego w kierunku gardła). Nosorożec bardzo lubił cyrk, bo sam był 
niezwykle ruchliwy, jak nasz język (przesuwamy język na zewnątrz jamy 
ustnej, na boki, w górę i w dół). Ale któregoś dnia nosorożec zasnął 
(ziewamy szeroko otwierając usta i przez chwilę udajemy sen – chrapiemy, 
pomrukujemy). Śniło mu się, że latał jak ptak (robimy głęboki wdech przez 
nos i mówiąc „frr” wypuszczamy powietrze przez usta.) Ponieważ nosorożec 
nie mógł nauczyć się latać, był bardzo smutny (urządzamy konkurs na 
najsmutniejszą minę.) Ale jego rodzina bardzo go kochała, więc koniecznie 
chciała go rozweselić (urządzamy konkurs na najweselszą minę).

W grupie ruchliwych przedszkolaków warto ćwiczenia narządów mowy 
połączyć z ćwiczeniami całego ciała (podskoki, machanie rączkami itp.).

4. Ćwiczenia słuchowe

 Odtwarzamy z taśmy magnetofonowej dźwięki, które dzieci będą nazywały 
i/lub pokazywały ( np. trzepotanie skrzydłami, śpiew wróbla, warkot silnika 
samolotu, melodia z cyrku, płacz, śmiech).

5. Ćwiczenia artykulacyjne i logorytmiczne
 

a) łowienie (np. losowanie z kapelusza) ryb z obrazkami przedstawiającymi 
słowa bazowe, wymawianie ich ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
prawidłowe ułożenie narządów artykulacyjnych oraz przyczepianie do 
kartoników z odpowiednimi wyrazami

b) wyklaskiwanie sylab z wydłużeniem artykulacji głoski „r” 
c) naśladowanie ruchów nosorożca (powolnych i ciężkich) z jednoczesnym 

wymawianiem poszczególnych wyrazów i ruchów wróbelka (drobne 
„kroczki-poskoczki”)

6. Relaksacja 

Dzieci leżą na plecach z zamkniętymi oczami, przy spokojnej muzyce, próbują 
wyobrazić sobie, że fruwają. Na brzuchu kładziemy im wyciętego z tektury 
nosorożca, którego mają kołysać oddechem. 





Magdalena Łubkowska – Stanisławska
Instruktor dramowy i teatralny, polonistka Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie 
Królewskim

Propozycja zajęć dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym 
lub wczesnoszkolnym,

zainspirowanych spektaklem „Kopciuszek” 
w reż. Ireneusza Maciejewskiego

Zajęcia  proponuję  przeprowadzić  w  formie  kilku  spotkań  około 
pięćdziesięciominutowych. 

Temat: Nasze spotkania z Kopciuszkiem

Cele:
Dziecko:

- swobodnie porusza się w świecie tematów i postaci baśni
- poznaje literacką, klasyczną wersję „Kopciuszka” oraz jego sceniczną 

interpretację
- wypowiada się na ich temat
- potrafi je ocenić
- przygotowuje się do odbioru przedstawienia
- poznaje tajniki pracy aktora teatru lalkowego
- rozwija własną wyobraźnię
- staje się twórcą

Metody:
- zabawowe, aktywizujące
- pogadanki
- czytanie
- wyjście do teatru
- działania twórcze (gł. plastyczne, dramowe)
- bal

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Ważne: prowadzący cały czas dokładnie objaśnia kolejne etapy zajęć. Dobrze, 
by miał kogoś do pomocy.



Spotkanie pierwsze „W krainie baśniowych opowieści”

1. Pogadanka wprowadzająca
Dzieci, zachęcone przez prowadzącego, dzielą się swymi ulubionymi 
historiami baśniowymi. Opowiadają ich fragmenty, nawzajem dopowiadają, 
komentują.

2. Zabawa: „ Jako kto powędruję?”
Siadamy w kręgu. Jedno miejsce obok prowadzącego pozostawiamy puste.
Prowadzący mówi: „ Po mojej prawej stronie jest wolne miejsce. Niech 
przyjdzie na nie np. Asia jako Czerwony Kapturek.” Dziewczynka wstaje i 
przechodzi ze swego miejsca we wskazane jako ta postać. Zostaje puste 
miejsce obok jej sąsiada. Teraz on wywołuje kolejną osobę, by przeszła na 
nie w podanej przez niego baśniowej postaci. I tak działamy do momentu 
wyczerpania pomysłów.

3. Zajęcia twórcze:
- kolorowanie rysunków baśniowych postaci. Dzieci mogą stosować 

dowolną kolorystykę lub dorysowywać pewne elementy
- pokazywanie rysunkowej postaci w formie przyjęcia charakterystycznej 

pozy
- omówienie rysunków i póz wykonanych przez dzieci

4. Rozluźnienie:
- wytrząsanie z siebie danej postaci
- przeskoczenie jakby w swoją postać, w swoje ciało
- podskoki radości w byciu sobą

Spotkanie drugie „U Kopciuszka baśniowego”

1. Pogadanka wprowadzająca
 Dzieci opowiadają, czy znają baśń o Kopciuszku, co pamiętają. Dzielą się 

uwagami, co w baśni podoba im się, a co nie. (Tekst powinien być raczej 
znany kilkulatkom. Zawsze jednak prowadzący może dopowiadać w oparciu 
o tekst utworu zapomniane jego fragmenty; może też po prostu baśń 
przeczytać.)

2. Zabawa: „Sałatka Kopciuszkowa”.
Stajemy w kręgu. Zabawa polega na tym, by przebiegając, na hasło dane 
przez prowadzącego, zamieniać się miejscami . Przykłady haseł:

- zmieniają miejsca dzieci, które lubią (lub nie lubią jej) baśń o 
Kopciuszku

- zmieniają miejsca dzieci, które chciałyby być Kopciuszkiem
- …, które boją się macochy Kopciuszka
- …, które nie chciałyby mieć takich sióstr jak Kopciuszek
- ..., które lubią zwierzęta



- ..., które chciałyby spotkać księcia
- ..., które chciałyby być Wróżką z baśni
- ..., które nie lubią sprzątać
- ..., które potrafią na czymś jeździć (mogłyby więc powozić karocą)
- itd.

Jeśli któremuś dziecku nie uda się znaleźć miejsca i zostanie w kole, będzie 
musiało się wkupić pokazując wg własnej wyobraźni jakiś chociaż element 
danego hasła, pozą lub działaniem.
3. Zajęcia plastyczne:

- dzieci otrzymują talerzyki, nożyczki i kolorowe papiery, nitki, skrawki 
materiałów.. Ich zadanie polega na wykonaniu dowolnego dania dla 
wybranego bohatera baśni. Pomysł zależy od nich samych

- po wykonaniu ćwiczenia „na niby” częstujemy swoich bohaterów
- zastanawiamy się, czy słusznym byłoby przygotowanie dań (może tak 

się zdarzyło w grupie...) według zasług danej postaci (czyli coś 
pięknego, dobrego dla bohaterów dobrych, pozytywnych, coś 
nieładnego, niedobrego dla bohaterów niedobrych)

4. Rozluźnienie:
- dzielimy się na grupy kotków i myszek. Gonimy się, najpierw kotki 

gonią myszki, potem złapane myszki gonią kotki. Na koniec godzimy 
się w gonionych parach, wyciągając do siebie rękę, przytulając, 
mówiąc coś – sposób zależy od dzieci

Spotkanie trzecie „Wizyta w teatrze. U Kopciuszka teatralnego”

Cała grupa bierze udział w spektaklu. Po spektaklu siadamy w holu teatru i 
dzielimy się wrażeniami po obejrzeniu przedstawienia. Prowadzący prosi dzieci, 
by zapamiętały swoje spostrzeżenia. Wrócimy do nich podczas kolejnego 
spotkania. 
Dobrze byłoby, gdyby udało się zorganizować spotkanie za kulisami z aktorem 
lub twórcami lalek. Dzieci miałyby wówczas szansę poznać tajniki pracy lalką, 
dowiedzieć się, czym są muppety, poznać teatr.
Dzieci proszone są, by na kolejne zajęcia przyniosły stare rękawiczki lub 
skarpetki. Reszta pozostaje tajemnicą.

Spotkanie czwarte „Zabawa w teatr”

1. Pogadanka wprowadzająca
Prowadzący rozmawia z dziećmi na temat ich wrażeń po przedstawieniu oraz 
wizycie w teatrze, za kulisami. Staramy się poprzypominać sobie jak 
najwięcej szczegółów. Tak, jak potrafimy, porównujemy spektakl z baśnią, 
oceniamy, która wersja nam się bardziej podoba i dlaczego.



2. Zabawa: „ Zatrzymanie bądź działanie, gdy klaskanie”.
Dzieci w rytm muzyki chodzą po sali. Na klaśnięcie prowadzącego 
zatrzymują się w pozie postaci z przedstawienia. Chwilę trwają nieruchomo. 
Na drugie klaśnięcie odzywają się, będąc tą postacią (np. jako Kopciuszek, 
jedna z sióstr, Macocha, Wróżka, Książę, Król, Królowa czy bohaterowie z 
ogródka, Pająk) bądź wydając z siebie jakieś dźwięki(np. Mysz, Kot 
Maurycy).Na kolejne klaśnięcie strząsają z siebie tę postać i idą dalej. I tak 
kilka razy. 

3. Zajęcia twórcze:
- dzieci przygotowują swoje skarpetki bądź rękawiczki. Zakładają na 

ręce, chwilę bawią się
- prowadzący wyjaśnia, w jaki sposób można z nich zrobić muppeta
- rozdaje dzieciom dodatkowe materiały: guziki, kłębuszki wełny, papier, 

wstążeczki
- dzieci, wspierane, próbują wykonać własnego muppeta. Określają, kim, 

czym jest. Nadają mu imię
- po wykonaniu przedstawiają swego bohatera grupie. Tak, jak 

podpowiada im wyobraźnia
4. Rozluźnienie:

- prowadzący prosi dzieci, by ich muppety spotykały się ze sobą. 
Staramy się podejść do jak największej liczby kolegów, koleżanek 

- następuje wspólny taniec w kółeczku do wesołej melodii
- prowadzący zapowiada bal, na który dzieci mogą się dowolnie przebrać 

oraz przynieść dowolnego „towarzysza”: maskotkę, książkę, lalkę, 
owoc, swojego muppeta – niech znów podpowie wyobraźnia

Spotkanie piąte „Kto zatańczy na królewskim balu?”

Spotkanie, kończące cykl, ma formę balu. Dobrze, by prowadzący zajęcia i 
osoby wspierające przebrali się chociaż w elementy strojów królewskich, by 
dzieci rzeczywiście mogły się poczuć jak w baśni. Zabawę organizujemy tak, by 
każdy tańczył z każdym. W przerwach rozmawiamy na temat, kto przyszedł na 
nasz bal i dlaczego, kto był na balu baśniowym, kto był na balu w spektaklu. 
Końcowy taniec, to taniec Kopciuszka i Księcia. Dzieci dobierają się w pary. 
Kopciuszek ucieka gubiąc bucik. Co wydarzy się dalej.....?Czy Książęta z 
naszego balu zaczną szukać Kopciuszków...? Zobaczymy.

Po odbyciu cyklu spotkań dzieci otrzymują w prezencie program teatralny 
spektaklu, stanowiący skarbnicę zabaw rozwijających dziecko, ciekawie 
nawiązujących do przedstawienia.



Agata Jankowska 
Studentka IV roku pedagogiki UMK

Konspekt zajęć dla dzieci, na podstawie przedstawienia
 „Kopciuszek” w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego

Cel główny:
- pogłębianie przeżycia spektaklu

Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozumie treść spektaklu
- przedstawia treść spektaklu
- potrafi wyjaśnić zachowania wybranych postaci spektaklu
- potrafi rozróżnić i wskazać różnice pomiędzy grochem a soczewicą
- potrafi rozróżnić i wskazać orzechy laskowe, włoskie i ziemne
- potrafi pracować w grupie

Metody:
- asymilacji wiedzy uczniów (pogadanka)
- samodzielnego dochodzenia do wiedzy
- waloryzacyjne (eksponujące)
- praktyczna (metoda realizacji zadań)

Pomoce dydaktyczne:
- plastikowe miseczki (w zależności od ilości planowanych grup)
- orzechy włoskie, laskowe i ziemne
- soczewica, groch

Przebieg zajęć:

Część I 
Pogadanka na temat spektaklu.
Po obejrzeniu spektaklu zadajemy dzieciom pytania:
 Kto z was pamięta, dlaczego Kopciuszek nie mógł iść na bal?
 Co zła macocha kazała zrobić Kopciuszkowi, żeby nie mógł iść na bal?
(na podstawie pytań naprowadzamy dzieci na odpowiedź: kazała wykonać wiele 
różnych czynności, a na dodatek oddzielić groch od soczewicy)
Jakie zwierzątka pomogły Kopciuszkowi oddzielić groch od soczewicy? 
Dlaczego pająki pomogły Kopciuszkowi oddzielić groch od soczewicy? 
W czym wcześniej pająki pomogły Kopciuszkowi? (w szyciu ubrań dla sióstr i 
macochy)



Część II 
Groch i soczewica.
Kto z was wie jak wygląda soczewica i groch?
Pokazujemy dzieciom ziarenka soczewicy i grochu.
Czym różnią się od siebie? (kolorem, smakiem) Czy różnią się wielkością? 
Czy oddzielenie zmieszanych ziarenek soczewicy i grochu jest zajęciem 
trudnym?

Podsumowanie
 Gdyby nie pomoc pająków, Kopciuszek spędziłby całą noc na oddzielaniu 
pomieszanych małych ziarenek soczewicy i grochu, które są bardzo do siebie 
podobne. Dzięki temu, że dziewczynka była dobra dla pająka, którego spotkała 
zrywając warzywa i nie zdeptała ani nie wrzuciła do zupy, spotkała ją nagroda.

Część III
 Orzechy
Pokazujemy dzieciom miskę z pomieszanymi orzechami różnego rodzaju:
włoskimi, ziemnymi i laskowymi. Zadajemy pytanie: Czy wiedzą, co to jest? 
Zapoznajemy z nazwami poszczególnych orzechów.
Następnie dzielimy dzieci na 3-5 osobowe grupy. Przekazujemy informację:
Wyobraźcie sobie, że zamieniacie się w zwinne dobre pająki, które za chwilę 
pomogą Kopciuszkowi tym razem w oddzielaniu różnego rodzaju orzechów do 
specjalnie wcześniej przygotowanych miseczek. Będę obserwować, która grupa 
pająków jest najbardziej zwinna i pomocna Kopciuszkowi. W nagrodę grupa, 
która najszybciej upora się z prawidłowym oddzielaniem orzechów, będzie 
mogła (np. jako pierwsza) spróbować , jak smakują poszczególne orzechy, 
soczewica i groch. 

Część IV (dodatkowa) 
Komunikacja
Z dziećmi starszymi możemy na koniec przeprowadzić pogadankę na temat 
współpracy w poszczególnych grupach.
 Co pomagało w szybkim segregowaniu orzechów? Co przeszkadzało? Co 
denerwowało?
Czy miały opracowaną strategię oddzielania orzechów? 
Przykładowo każde z nich wrzucało do poszczególnych miseczek tylko jeden 
rodzaj orzechów np. Kasia tylko laskowe, Asia włoskie, a Zosia ziemne. 
Podsumowujemy: praca w grupie jest łatwiejsza, jeśli dobrze się komunikujemy, 
współpracujemy i mamy opracowaną strategię działania. 



Aldona Chyłkowska
Nauczycielka języka polskiego w ZS nr 9 w Toruniu

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy IV( 2 godz. lekcyjne)
Temat: Historia znana jak świat, czyli mappetowy „Kopciuszek”

I. Cele ogólne:
- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym poprzez 
rozbudzenie zainteresowań teatrem i świadomego odbioru sztuki teatralnej

II. Cele operacyjne:
Uczeń umie: 
- dokładnie opowiedzieć treść baśni
- odszukać w utworze motywy fantastyczne
- projektować mapę skojarzeń na zadany temat
- nazywać cechy charakteru bohaterów
- wyjaśnić różnice między dobrem a złem, posługując się przykładem 
postępowania bohaterów
- wymienić cechy baśni

III. Metody:
- rozmowa kierowana
- mapa skojarzeń
- burza mózgów

IV. Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna
- zbiorowa

V. Środki dydaktyczne:
- plakat teatralny, programy teatralne, fotosy z przedstawienia (wydruki), mappet
- ilustracje przedstawiające mappety, np. Kermita, Piegi …
- kolorowe karteczki
- koperty z pociętymi kartkami- cechy baśni
- graf do uzupełnienia- fantastyka w baśni

VI. Przebieg lekcji:
Przygotowanie do lekcji: na prośbę nauczyciela, każdy uczeń przypomina sobie 
w domu ulubioną baśń z dzieciństwa. Przynosi na zajęcia rekwizyt z nią 
związany. 

1. Na początku lekcji dzieci po kolei podają tytuły swoich ulubionych baśni 
i pokazują rekwizyty z nimi związane, uzasadniając swoje wybory.



2. Uczniowie otrzymują karteczki i rozwiązują krzyżówkę.
Hasła do krzyżówki:

1. Wychowywała główną bohaterkę baśni.
2. Przyjaciel Kopciuszka, kot…
3. Dopomógł Kopciuszkowi.
4. Kiedy wybije … to czar minie.
5. Ojciec królewicza, król … VI
6. Doprowadził do odnalezienia narzeczonej księcia.
7. Śpiewające w spektaklu.
Hasło: MAPPETY

3. Nauczyciel  wyjaśnia  wyżej  wymienione  pojęcie.  Prezentuje  taką lalkę, 
opowiada  o  niej,  podaje  jej  cechy  charakterystyczne  oraz  twórcę. 
Wspólnie z uczniami zapisuje prosty przepis na udaną, mappetową lalkę.

 +  = charakter postaci
     (buzia)  (ruch ręki)

4. Uczniowie na kolorowych karteczkach rysują twarz - wzór mappeta.
a) Złośnika
b) Wesołka
5. Nauczyciel  dzieli  klasę  na  grupy.  Tworzą  one  mapę  skojarzeń,  której 

hasłem centralnym jest fantastyka w baśni. Za pomocą symboli i słów - 
kluczy, starają się zaznaczyć, dlaczego są to motywy niezwykłe i jakie 
mają właściwości.

6. Reprezentanci  grup  uzupełniają  graf  na  tablicy,  pozostałe  grupy 
uzupełniają wspólną mapę skojarzeń.

fantastyka w baśni

zdarzenia

postacie

przedmioty

uosobienia



7. Nauczyciel prosi, aby każdy uczeń na czerwonej karteczce zaprojektował 
symbol tej baśni (jej znak rozpoznawczy) i uzasadnił swój wybór.

8. Pantofelek został zgubiony, kiedy Kopciuszek uciekał przed północą z 
balu. Wypisz wszystkie znane Ci postaci, które tam zauważyłeś. Powstaje 
lista: Czerwony Kapturek, Wilk …

9. Uczniowie otrzymują karteczki, na których wypisują cechy Kopciuszka 
(dziewczynki), złych sióstr (chłopcy) - wraz z uzupełnieniem. Chętni 
uczniowie odczytują swoje wypowiedzi. Uczniowie zauważają, że 
bohaterki zostały przedstawione na zasadzie kontrastu. Kopciuszek 
symbolizuje dobro, a złe siostry zło.

10.Uczniowie otrzymują koperty z kartkami, na których wypisane są cechy 
baśni, ale także błędne informacje. Wybierają spośród nich tylko te 
prawdziwe.

• nieszczęśliwe zakończenie
• szczęśliwe zakończenie
• zło zwycięża
• dobro zwycięża
• dobro zostaje ukarane
• szczęśliwe zakończenie
• przyroda ma często cechy ludzkie
• fantastyczny utwór obszernych rozmiarów
• fantastyczny utwór niewielkich rozmiarów
• zwana niekiedy legendą
• nieprawdopodobne postacie, przedmioty, zdarzenia
• czas i miejsce akcji są bliżej nieokreślone
• czas i miejsce akcji są dokładnie określone
• bohaterowie mają przeciwstawne charaktery

11.Wybrani uczniowie odczytują prawdziwe informacje o baśni.

Zadanie domowe     :  
Zredaguj instrukcję: „Jak należy wykonać dowolnego mappeta”. Pamiętaj o 
stosowaniu odpowiednich form czasownikowych. 





Magdalena Łubkowska – Stanisławska
Polonistka Zespołu Szkół Publicznych w Kijewie Królewskim
instruktor teatralny Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu

Co może dać poloniście obejrzenie „Jabłoneczki” 
w reżyserii Piotra Tomaszuka w toruńskim teatrze 

„Baj Pomorski”?

Czytałam  niedawno  wiersz  Kazimiery  Iłłakowiczówny,  trochę  już 
zapomniany, pt. „Baj”. Baj to taki skrzat w krasnym kaftaniku, który chodzi po 
ścianie,  po  suficie  i  gra  na  skrzypeczkach.  Rozdaje  dzieciom  złote  kłosy  i 
czerwone  maki.  „Ma  sześcioro  małych  bąków,  kocha  je  nad  życie.”  Na 
spektaklu „Jabłoneczka” miałam wrażenie, że Baj przemyka wśród aktorów na 
scenie, że podchodzi bliżej nas, widzów i dotykając zaczarowanym smyczkiem, 
przenosi w inny świat.
„Jabłoneczka”....  Sam tytuł  niewiele  mówi,  wydaje się  być banalny...Czy 
rzeczywiście  historia  pod  nim  ukryta  jest  prosta?  Jabłko  spotykamy 
przecież w tradycji,  w literaturze nie raz i  znaczy ono bardzo poważnie, 
począwszy  od  pierwszych  historii  z  nim  związanych:  biblijne  jabłko  z 
drzewa poznania dobra i zła, mityczne jabłko niezgody, baśniowe zatrute 
jabłko. Spektakl opowiada historię miłości,  zainspirowaną czeską balladą 
romantyczną K.J. Erbena, opartą na ludowych podaniach i legendach. To 
bogata  opowieść.  Tytuł,  jak  się  okazuje,  znaczy  i  odsyła  ku  właściwym 
kontekstom.  W  pewnym  momencie  zaczarowana  jabłoń  odkrywa  przed 
Królem swą tajemnicę. Jedno z jabłek zamienia się w piękną dziewczynę. 
To  tytułowa Jabłoneczka,  zaczarowana  córka  króla.  Jedna  z  dwóch,  na 
które zła Wiedźma rzuciła zaklęcie. Poznanie dobra i zła, niezgoda, śmierć 
–  to  wszystko  tu  jest.  Polonista  sam,  czy  ze  swymi  uczniami  może  te 
zagadnienia przywoływać, rozbudowywać, interpretować.

Ballada  romantyczna,  pełna  baśniowości,  tajemnicy  i  magii,  dawna  i 
ludowa.  Jednocześnie  dzięki  wykorzystanym  środkom  wyrazu,  rapującym 
rytmom  dzisiejszego  świata,  multimediom  –  współczesna.  To  kolejne 
zagadnienie, które warto rozważyć. Można szukać śladów znanych nam ballad 
Mickiewicza, można odkryć ponadczasowość romantycznej literatury, a nawet 
uświadomić sobie – po raz kolejny pewnie, ale może już dawno zapomniany – 
uniwersalizm  wątków  literackich,  niezmienność  losów  ludzkich,  prawdy  o 
miłości  od  czasów  najdawniejszych.  Dzięki  temu  po  ludzku,  już  nie  po 
polonistycznemu  tylko,  można  wzmocnić  się  nadzieją,  że  wciąż  ważny  jest 
świat  wartości,  że  ostatecznie  dobro  zwycięża.  Od  pozytywnych  bohaterów: 
Króla  i  Jaromira,  uczyć  się  wsłuchiwania  w  przyrodę,  ufania...  jakby 



Opatrzności.  Ale  i  też  przezorności...  Od  Jabłoneczki  tego,  że  chociaż 
niedoskonałe z nas może istoty, to mamy prawo do szczęścia i że może ono 
przyjść  do  nas  zupełnie  nieoczekiwanie.  Ładne  to  tematy  do  rozmyślań  i 
indywidualnych,  i  z  uczniami...  Świat  ludowości  i  ballad  to  swoista  szkoła 
przecież.

Różnorodna  oprawa  muzyczna  przedstawienia,  skomponowana  przez 
Piotra Nazaruka, pomaga sugestywniej przeżywać „Jabłoneczkę”, mocniej dać 
się oczarowywać Bajowi... Zaś scenografia Evy Fakrasovej, skromna, ale bogata 
w znaczenia, podwaja jeszcze siłę zaczarowania. Gdy polonista ocknie się z tego 
stanu,  warto,  by  dostrzegł  inspiracje  surrealistyczną  twórczością  Rene’ 
Magritte’a „Gdy byłem dzieckiem, malarstwo miało dla mnie coś z magii,  a 
malarz  posiadał  tajemną moc” – to  jego słowa („Wielcy  malarze.  Ich życie, 
inspiracje  i  dzieło  -  Rene’  Magritte”  2001,  s.  3).  Niezwykle  magiczne  jest 
sięganie do twórczości tego artysty w teatrze – miejscu samym w sobie pełnym 
magii i tajemnej mocy.

Myślę,  że  ważny  dla  polonisty  powinien  być  udział  w  spektaklu 
reżyserowanym przez Piotra Tomaszuka.  Reżyser wprawdzie bywa ze swymi 
teatrami na toruńskich festiwalach. Nie każdy może wówczas je obejrzeć. A tu, 
proszę, Tomaszuk w „Jabłoneczce” w całej krasie, bo przecież pokazał w sobie 
właściwy sposób historię banalną, ale zupełnie niebanalnie, w poetyce operetki 
dla  dzieci,  gdzie  swoista  zabawa  konwencjami  otwiera  wyobraźnię  widza, 
pozwala  na  wielopłaszczyznowy  odbiór  spektaklu.  Pomógł  też  aktorom 
stworzyć kreacje zaskakujące i urzekające. Nie tak oczywiste, jak mogłoby się 
wydawać.  Teatr  –  świadomie  lub nie – przyzwyczaja  widza do grania  przez 
aktora podobnych ról. A może to aktorowi trudno się jest od tego uwolnić. W 
„Jabłoneczce” aktorstwo jest bardzo świeże, nowe, mnie osobiście momentami 
oczarowujące.
Spektakl  ten  poloniście  może  dać  naprawdę  wiele  doznań,  przemyśleń, 

tematów  do  rozważania  z  uczniami,  ciekawych  lekcji.  Nie  wszystkie 
zagadnienia  poruszam.  Pozostawiam  sprawę  otwartą.  Na  koniec,  by  może 
wzmocnić zachętę do poznania tego dzieła toruńskiego teatru, powiem jeszcze o 
możliwości przeniesienia się w świat Chaplina. Pojawia się bowiem w spektaklu 
nieme kino, ciekawie uzupełniając tę magiczną, baśniową opowieść. Ale to już 
po prostu trzeba zobaczyć. A Baj sobie chodzi... i gra na skrzypeczkach...



W ŚWIECIE TEATRU
Projekt Teatru „Baj Pomorski” 

oraz KPCEN w Toruniu
skierowany do nauczycieli 

wszystkich etapów edukacyjnych, 
zainteresowanych teatrem i edukacją teatralną

Cele projektu:

- nawiązanie ścisłej współpracy między pedagogami i środowiskiem 
teatralnym

- upowszechnianie edukacji teatralnej wśród dzieci i młodzieży
- wspieranie rozwoju współczesnych metod nauczania
- współtworzenie warunków sprzyjających przygotowaniu uczniów 

do własnych poszukiwań artystycznych

Projekt obejmuje następujące działania:

 tworzenie i publikowanie przez nauczycieli z całego regionu kujawsko-
pomorskiego scenariuszy lekcji w oparciu o spektakle repertuarowe 
Teatru „Baj Pomorski” (publikacje mają formę zeszytów metodycznych)

 premiery dla nauczycieli
 dyskusje z twórcami po spektaklu premierowym
 konferencje i sesje naukowe
 warsztaty i inne formy wymiany doświadczeń

Projekt „W świecie teatru” ma charakter otwarty i zakłada możliwość włączenia 
się w poszczególne działania na każdym etapie jego realizacji.

Koordynatorzy projektu:

dr Marzenna Wiśniewska
Kierownik literacki  Teatru ”Baj Pomorski”
ul. Piernikarska 9; 87-100 Toruń
tel.: 56 652 24 24, w. 39
e-mail: literacki@bajpomorski.art.pl
www.bajpomorski.art.pl

mgr Anna Jurewicz
Dyrektor KPCEN

Aleja Solidarności 3; 87-100 Toruń
tel.: 56 621 83 28, 56 621 85 43

e-mail: ajurew@wp.pl
www.kpcen.edu.pl

http://www.bajpomorski.art.pl/
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