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TEATR LALEK  „PLECIUGA” 

zaprasza widzów : 

 
• na przedstawienia dla dzieci, młodzie ży i dorosłych; 

 
• do lektury gazetki teatralnej „Gabit”; 
• na lekcje teatralne  

o W trakcie 45 minutowego spotkania z aktorem po spektaklu 
można zapoznać się z niektórymi  tajnikami jego pracy na 
scenie, zajrzeć w teatralne kulisy, zdobyć podstawową 
wiedzę o technikach lalkowych. 

• na warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych 
o Jeżeli chcecie poznać magiczny świat teatru, odkryć 

tajemnice warsztatu scenicznego, nauczyć się pracy z 
głosem i ciałem, zdobyć praktyczne umiejętności tworzenia 
lalek i elementów scenografii, zapraszamy. 

o Zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych prosimy o kontakt 
telefoniczny (91/44 55 114) lub mailowy 
(edukacja@pleciuga.pl) z Magdaleną Bogusławską. 

• na warsztaty teatralne dla nauczycieli; 
 

Zeszyty metodyczne dost ępne są w Biurze Obsługi Widzów,  

oraz na stronach internetowych Teatru 

www.pleciuga.pl 

 Teatr Lalek „Pleciuga” 

pl.Teatralny 1 

71- 405 Szczecin 

tel./fax.: 91/ 433 58 04 

91/44 55 114 
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•  Dla utrwalenia nowych nazw proponujesz w kilku grupach zabawę  
w    głuchy telefon „Stille Post”  wykorzystując nowe słownictwo. 

•  Na koniec proponujesz zagranie w grę planszową dołączoną do 
programu przestawienia „Tańcząca gazela  i magiczny tam – tam”. Dzieci 
odliczają odpowiednia liczbę wyrzuconą na kostce oraz wykonują zadania 
wskazane w instrukcji. Zwracasz uwagę na zgodną współpracę podczas gry. 

 

EWA SZPAKOWSKA –nauczyciel dyplomowany ze Szkoły Podstawowej Nr 10  
w Szczecinie z 27 – letnim stażem pracy. Aktualnie wdraża trzyletnią innowacj ę 
pedagogiczn ą „Z niemieckim za pan brat”.  Autorka licznych scenariuszy do 
zeszytów metodycznych „Kocham teatr”. Autorka i koordynatorka dwóch 
projektów edukacyjnych realizowanych wspólnie z teatrem Lalek „Pleciuga”. 
Projekty były oparte na przedstawieniach teatralnych „Czarny koń Trzygłowa” oraz 
„Dzień dobry świnko” . 
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• Po wymienieniu tych zwierząt o jakich byłą mowa w przestawieniu 
proponujesz dzieciom poznanie kilku nazw zwierząt w języku niemieckim 
zawieszając na tablicy plakat do rozdziału 10 ze zwierzętami w zoo. 

die Gazelle - gazela 

die Giraffe – żyrafa 

der Elegant – słoń 

der Flamingo - flaming 

 das Zebra – zebra 

das Kamel – wielbłąd 

das Krokodil – krokodyl 

der Pinguin – pingwin 

der Affe – małpa 

der Tiger – tygrys 

der Eisbär – biały niedźwiedź 

das Känguru – kangur 

der Strauß – struś 

der Leopard - lampart 

die Robbe – foka 

• Proponujesz wymienienie tych zwierząt, które wystąpiły  
w przedstawieniu (plakat cały czas wisi na tablicy, aby dzieci mogły skorzystać ze 
słownictwa, na tablicy dopisujesz te zwierzęta, które wystąpiły w przedstawieniu  
a których nie ma na plakacie). 

• Zachęcasz do wykonania metodą collage  jednego ze zwierząt, które 
podobało się najbardziej w tym przedstawieniu oraz podpisania go w języku 
niemieckim. 

•  Dzieci podpisują swoje prace i podczas prezentacji głośno wymawiają 
nazwy w języku niemieckim (nauczyciel czuwa nad prawidłową wymową). 

• Eksponujesz wszystkie prace dzieci i proponujesz w przypadku błędów 
dokonanie korekty sprawdzając z zapisem na plakacie ( ukierunkowujesz i 
mobilizujesz do samodzielnej korekty).  
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WSTĘP 

 

 

„Tańcząca gazela i magiczny tam – tam”  to baśń o starej od wiek wieków 
walce dobra ze złem . Dobro uosabia jeden z braci (Abdu) a zło – drugi (Mussa) 
ale jak to w baśniach bywa na końcu zwycięża jednak dobro . Zauważamy tu też 
elementy fantastyczne jak choćby to, że Abdu rozumie mowę zwierząt i może się 
z nimi porozumiewać. 

 Autorki scenariuszy proponują na podstawie tego przedstawienia 
przybliżyć swoim uczniom jeden z gatunków literackich jakim jest – baśń. 
Uczniowie mogą wyróżnić jej charakterystyczne cechy, wskazać bohaterów,  
itp.. Proponują też naukę elementów języka angielskiego i niemieckiego 
wprowadzając nazwy zwierząt w tych językach występujących w tym 
przedstawieniu.  Można również grać na instrumentach perkusyjnych  
i naśladować magiczny tam – tam grając i jednocześnie dzieląc słowa na sylaby, 
dokonywać ich analizy i syntezy słuchowej w grupie przedszkolnej. 

  Nauczyciele oglądając ze swoimi uczniami ten wspaniały spektakl, 
wzbogacą przeżywanie go o nowe formy pracy wykorzystując  propozycje zawarte 
w scenariuszach. Umożliwią tym samym swoim uczniom przeżywanie go od nowa 
podczas śpiewu, gry na instrumentach, przy wykonywaniu pracy plastycznej czy 
podczas odgrywania dramy. W efekcie tych działań wychowamy wrażliwego  
na piękno, kulturę i estetykę świadomego odbiorc ę sztuki.  

 Jak to mówiły flamingi „My to wiemy, ale nie powiemy” i ja też więcej nic 
już nie powiem, ale powiem jeszcze tylko tyle „Biegnij ze swoj ą  klasą do 
Pleciugi” :-)  

 

 

                                                                                                     Ewa Szpakowska 
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Scenariusz zajęć rytmiczno –

umuzykalniających, w oparciu o 

przedstawienie p.t. „Tańcząca gazela  

i magiczny tam – tam”. 

 

 

• Zajęcia dla dzieci z grupy sześciolatków. 

• Czas trwania zajęć – 30 minut. 

 

Cele ogólne zajęć: 

• rozwijanie poczucia rytmu, 

• rozwijanie twórczej aktywności dziecka, 

• rozwijanie umiejętności gry zespołowej i podporządkowania się zasadom 
panującym w grupie 

 

Cele operacyjne zajęć : 

 

Dziecko: 

• potrafi wymienić nazwy niektórych instrumentów perkusyjnych, 

• potrafi zaimprowizować ruchem ciała zachowanie zwierząt, 

• potrafi wykonać poprawnie piosenkę p.t.”Afrykańskie życie” (słowa  
i muzyka Katarzyna Komińska), 

• potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć treść przedstawienia o tańczącej 
gazeli, 

• potrafi pracować w grupie (grać rytmicznie na instrumentach 
perkusyjnych) 
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• wymienić postaci występujące w przedstawieniu, 

• odliczać i wykonywać zadania z instrukcji grając w grę planszową 
zamieszczoną do programu „Tańcząca gazela  i magiczny tam - tam”. 

Formy pracy: 

• zbiorowa jednolita, 

• indywidualna jednolita,  

• grupowa zróżnicowana. 

Metody pracy: 

• rozmowa kierowana, 

• aktywność twórcza, 

• zintegrowana nauka języka niemieckiego. 

Środki i materiały dydaktyczne: 

Plakat z języka niemieckiego do podręcznika „Ich und du” do klasy 2 szkoły 
podstawowej – rozdział 10 „ Im Zoo”, program spektaklu, ścinki materiału, wata, 
włóczka, koraliki i inne materiały do wykonania zwierząt, płyta CD z odgłosami 
zwierząt  

Warunki pracy: 

- sala do zajęć zintegrowanych,  

- czas trwania zajęć: ok. 90 minut. 

Przebieg zaj ęć: 

• Pytasz dzieci, czy ktoś potrafi opowiedzieć, o czym było przedstawienie 
pt. „Tańcząca gazela  i magiczny tam - tam”, które obejrzały w Teatrze Lalek 
„Pleciuga”. 

• Ustalasz wspólnie główne postaci występujące w przedstawieniu 
(tańcząca gazela, dwaj bracia, zwierzęta, król, królewna, przekupki, itp) oraz 
skupiasz się najbardziej na zwierzętach. Eksponujesz temat zwierząt i prosisz 
dzieci, aby wymieniły te zwierzęta, które wystąpiły w spektaklu (gazela, słoń, 
żyrafa, lampart, zebra, małpa, i inne). 

• Wprowadzasz w tematykę dnia – zagadką dźwiękową „W zoo”. 
Odpowiedzi uczniów na następujące pytanie: „Jakie odgłosy usłyszeliście i gdzie 
można je spotkać?” (odgłosy z płyty CD). 
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Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej 

dla klasy II szkoły podstawowej z elementami 

języka niemieckiego 

 

Zajęcia odbywają się po obejrzeniu przedstawienia pt. „Tańcząca gazela  

i magiczny tam - tam” w Teatrze Lalek „Pleciuga” 

 

BLOK TEMATYCZNY: Zwierz ęta  

TEMAT DNIA: W ZOO – Im ZOO 

 

Rodzaje aktywno ści: 

- edukacja polonistyczna 

- edukacja plastyczna 

- edukacja matematyczna (gra planszowa) 

- elementy języka niemieckiego 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim. 

2. Umiejętne wplatanie sztuki teatralnej do zajęć szkolnych. 

3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji. 

Cele operacyjne: 

Uczeń potrafi: 

• nazwać kilka zwierząt w języku niemieckim, 

• rozwiązać zadanie matematyczne o zwierzętach 

• wypowiedzieć się na temat przedstawienia w postaci logicznie 
zbudowanych zdań 

• zrozumieć przesłanie płynące z przedstawienia 

• rozpoznać po odgłosach kilka dzikich zwierząt 
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Metody :  

• pogadanka 

• aktywność twórcza – działania muzyczne dzieci (gra na instrumentach) 

 

Materiały dydaktyczne: 

• różne instrumenty perkusyjne, 

• płyta CD z podkładem muzycznym do piosenki „Afrykańskie życie”, 

 

Formy pracy:  

• zespołowa i indywidualna 

 

Przebieg zajęć : 

1. przywitanie dzieci : „Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was,  

                                        dzień dobry, dzień dobry, na zabawę czas” 

2. przypomnienie treści obejrzanego przedstawienia w formie krótkiej 
pogadanki 

3. zwrócenie dzieciom uwagi na rolę magicznego tam-tamu w 
przedstawieniu (jego rolę może pełnić bębenek) 

4. przedstawienie  różnych instrumentów perkusyjnych : bębenków, 
klawesów, kastanietów, marakasów, kołatek 

5. rozdanie dzieciom instrumentów i nauka gry powiązana z tekstem :  

an – ty – lo – pa, 

tyg  - rys,  

hi – po – po – tam,  

ze – bra,  

ga – ze – la,  

lew 
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6. zabawa w „figurki zwierząt”: dzieci biegają w „rozsypce”, prowadzący gra 
na bębenku; kiedy przerywa grę, każde dziecko zastyga w pozie 
wybranego zwierzątka 

7. nauka piosenki „Afrykańskie życie”: 

 

W słonecznej Afryce, piachu co niemiara, 

gdyż tam się znajduje pustynia Sahara. 

Są również i palmy, dżungle niezbadane, 

Spotkać w nich możecie zwierzęta nieznane. 

      Refren:  Wąż po piachu pełza,  

                     małpka w gąszczu skacze. 

                     Słoń na swojej trąbie,  

                     gra jakoś inaczej   (2 razy). 

Lew jest królem zwierząt, też w Afryce mieszka, 

do snu wciąż go tuli, papuga niebieska. 

Co się dzieje w koło, żyrafa ogląda, 

afrykańskie życie, ciekawie wygląda. 

       Refren : Wąż ……………………..  (2 razy)  

 

8. zabawa do piosenki: 

 

• prowadzący rozdaje dzieciom instrumenty perkusyjne (bębenki, klawesyn,  
kastaniety i kołatki), 

• dzieci ustawione są w cztery rzędy : w pierwszym znajdą się dzieci  
z bębenkami,w drugim z klawesami, w trzecim z kastanietami  
a w czwartym z kołatkami, 

• na słowa „W słonecznej Afryce piachu co niemiara” – grają dzieci  
z pierwszego rzędu, poruszając się rytmicznie; 
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Flamingi: Oj, będzie się działo! 

Wszyscy: Nie bójmy się marzyć 

                I spełniać marzenia, 

                i moc przygód przeżyć, 

                i świat wokół zmienić! (…) 

                Abdu pięknie marzył, 

                Choć wycierpiał wiele. 

                Czas, by szczęścia zaznał 

                -dziś ma swe wesele!             

                

 

 

 

Opracowała Małgorzata Roszak , nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 48 w Szczecinie, doradca metodyczny języka polskiego 
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, 
przewodnicząca szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów 
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• Podsumowanie. 

Uczniowie formułuj ą wniosek , że ,,Tańcząca gazela i magiczny tam-tam” to 
typowa baśń. Bohaterowie (Murzyni) i realia przyrody nie zmieniają 
uniwersalności przekazywanych treści, zwracamy uwagę na funkcjonowanie tego 
gatunku w wielu różnych kulturach, odwołując się do znanych uczniom baśni. 

• Praca domowa. 

Napisz, która z postaci sztuki ,,Tańcząca gazela i magiczny tam-tam” najbardziej 
ci się podobała. Uzasadnij swoją wypowiedź, wskazując cechy bohatera.  

 

Zał.1 

 

Mussa: Upoluję tysiąc skór 

             I zdobędę złota trzos! 

             Na królewski pójdę dwór, 

             a król odda mi swój tron! 

 

Abdu:   Mussa, bracie, po co ci tyle skór? Nie wystarczy ci twoja własna? 

Mussa: Po co, Abdu! Sprzedam je i będę bogaty! Będę szczęśliwy! 

Abdu:   A teraz nie jesteś? 

Mussa: A gdzie ty , Abdu, widział szczęśliwego biedaka? Szczęśliwy może być 
tylko król! I będę królem! 

Abdu: Szczęśliwy jest ten, kto umie marzyć! 

Abdu: To wspaniałe-potraficie marzyć i w oka mgnieniu spełniać swoje marzenia! 

Gazela: Bo taka jest siła magicznych gałązek z drzewa marzeń. 

              Kto umie marzyć, 

Wszystko mieć może. 

Tu-tu, tam-tam! 

Przekonaj się sam! 
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• „gdyż tam się znajduje pustynia Sahara” – w ten sam sposób grają dzieci 
z drugiego rzędu; 

• „Są również i palmy, dżungle niezbadane” – teraz grają dzieci z trzeciego 
rzędu; 

• „spotkać w nich możecie zwierzęta nieznane” – teraz gra czwarty rząd. 

• na koniec zwrotki dzieci odkładają na podłogę instrumenty i wykonują 
opisane poniżej ruchy (pozostając na swoich miejscach). 

• na słowa: „Wąż po piachu pełza” – dzieci naśladują rękoma pełzanie 
węża; 

• „Małpka w gąszczu skacze” – skaczą w miejscu jak małpki; 

• „Słoń na swojej trąbie gra jakoś inaczej” – naśladują grę na trąbie słonia. 

• Powtórzenie refrenu wykonujemy w ten sam sposób. 

• na koniec refrenu dzieci biorą ponownie swoje instrumenty. 

• druga zwrotkę i powtórkę refrenu dzieci grają w ten sam sposób, 
naśladując zwierzęta w refrenie 

 

9. zabawa: dzieci siedzą w rzędzie w siadzie skrzyżnym; ostatnie dziecko 
wymyśla prosty rytm i wystukuje go na plecach kolegi siedzącego przed 
nim; następne dzieci po kolei powtarzają ten sam rytm, aż do pierwszego 
dziecka, które wystukuje rytm na bębenku. 

 

Zakończenie zaj ęć : 

 

Prowadząca zajęcia żegna dzieci piosenką „Zajęcia skończone i chce nam się 
jeść, a więc do widzenia, adieu, bye bye, cześć ! 

 

 

Opracowanie: Renata Wołyńska 

                      Karolina Wołyńska  
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Temat: Zwierzęta egzotyczne. 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy I - II 

po obejrzeniu spektaklu teatralnego pt. 

„Tańcząca gazela i magiczny tam - tam”.  

 

 

 

Cele ogólne: 

- rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości, 

- rozwijanie umiejętności manualnych, 

- kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- wypowiada się samodzielnie na dany temat, 

- omawia treści zawarte w sztuce teatralnej, 

- określa cechy charakteru bohaterów, 

- kojarzy obrazek, gest, słowo pisane z mówionym i odwrotnie po 
angielsku, 

- sprawnie zwija papier, przykleja jego elementy wypełniając kontury, 
maluje, wykonuje ozdoby z plasteliny,  

- układa i rozwiązuje zadania tekstowe, 

- umie powiedzieć rymowankę, 

- potrafi bawić się w zespole. 

 

Metody: 

- zabawa ruchowa, 
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Przebieg lekcji 

• Część wst ępna-ćwiczenia w mówieniu. 

Uczniowie dzielą się wrażeniami po obejrzeniu spektaklu. Są to swobodne 
wypowiedzi, które mogą dotyczyć różnych aspektów sztuki, np.: gry aktorów, 
kostiumów, scenografii, treści sztuki. 

• Część właściwa. 

Szukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie postawione w temacie lekcji: Czy 
obejrzana przez nas sztuka jest baśnią? Uczniowie, przypominając sobie cechy 
baśni, szukają tych wyznaczników w spektaklu. 

• Miejsce wydarzeń-bliżej nieokreślone(dżungla, miasto ludzi, niezwykłe 
Miasto Zwierząt, w którym nikt nikogo nie zjada, wszyscy sobie pomagają) 

• Czas wydarzeń-nieokreślony 

• Postaci-realistyczne (np. Król, Mussa, Kobieta, Mężczyzna ) i fantastyczne 
( mówiące zwierzęta, księżniczka Motinu); kontrast w charakterystyce 
postaci ( dobra i zła córka; pracowity, przyjacielski brat i żądny pieniędzy  
i władzy) 

• Przedmioty- realistyczne (owoce na bazarze, strzały, łuki); fantastyczne 
(skóry, które stają się zwierzętami, gałązki o niezwykłej mocy) 

• Wydarzenia- realistyczne (polowanie, chęć zostania królem, ślub); 
fantastyczne (rozmowy Abdu ze zwierzętami, zamiana Afuy w brzydką  
i kaleka służącą) 

• Zakończenie i przesłanie: dobro zwycięża, oddanie dla innych, altruizm 
zostają nagrodzone ,,Będzie się wam darzyć-jemu i tobie, gdy będziecie 
marzyć nie tylko o sobie!” 

 

Rozmawiamy z uczniami na temat problemów , które zostały w sztuce 
poruszone (np. dążenie do bogactwa, władzy za wszelką cenę; zazdrość o miłość 
ojca; realizacja marzeń i cena, którą za to płacimy; walka dobra ze złem). 
Możemy wskaza ć motywy w ędrowne  wykorzystane w przedstawieniu (np. 
dobry i zły brat, siostra; zaklęcie rzucone na dobrego bohatera i zdjęcie tego 
zaklęcia; zwierzęta odpłacają się człowiekowi za jego dobro). Można tutaj 
wykorzystać fragmenty scenariusza /zał. 1/  

 



 

14 

 

Lekcja języka polskiego –zajęcia przeznaczone 

dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej. 

 

Przeprowadzamy je  po obejrzeniu przez uczniów spektaklu ,,Tańcząca gazela i 
magiczny tam-tam” 

 

 

Temat: Czy obejrzeli śmy baśń? 

 

Cele 

 

Uczeń: 

• świadomie uczestniczy w odbiorze dzieła teatralnego; 

• nazywa swoje wrażenia, uczucia; 

• wymienia elementy charakterystyczne dla baśni jako gatunku literackiego; 

• rozpoznaje cechy baśni w różnych tekstach kultury-spektakl teatralny; 

• odczytuje znaczenie baśni w różnych kulturach;  

• wyodrębnia bohaterów sztuki teatralnej; 

• wskazuje cechy bohaterów; 

• zauważa problemy, prezentuje własną opinię; 

• wskazuje wartości, które są dla niego ważne; 

• dokonuje wyboru i uzasadnia go. 

 

Metody i formy: praca z tekstem przewodnim (spektakl) rozmowa kierowana; 
praca całej grupy 

Środki dydaktyczne: program teatralny, fragmenty scenariusza,  
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- rozmowa kierowana, 

- TPR. 

 

Formy pracy: 

- indywidualna, 

- grupowa. 

 

Materiały dydaktyczne: 

- tablica magnetyczna, magnesy, 

- karty obrazkowe i wyrazowe, 

- mapa świata, 

- projekty masek zwierząt po jednej dla każdego dziecka, 

- karki formatu A4, papier toaletowy, klej (magic, minutka lub inny 
szybkoschnący), farby, pędzle, pojemniki na wodę, plastelina, kredki „Bambino” 
lub mokre pastele. 

Zwroty językowe i słownictwo: 

flamingo, zebra, elephant, giraffe, leopard, gazelle 

 

Przebieg zajęć: 

1. Po obejrzeniu przedstawienia nauczyciel omawia z dziećmi treść 
przedstawienia skupiając się na mieszkańcach wioski murzyńskiej, wskazując 
bohaterów i ich cechy. Szczególną uwagę zwraca na zachowania negatywne 
Mussy i księżniczki Motinu oraz pozytywne Abdu i księżniczki Afuy. Następnie 
rozmawia o użytych środkach scenicznych (rekwizyty, dekoracje, muzyka, światła) 
i ich wpływie na odbiór sztuki.  

2. Dzieci wyodrębniają najważniejszych bohaterów w wiosce murzyńskiej: Abdu, 
Mussa, księżniczka Motinu, księżniczka Afua, król, bębniarz, przekupka  
i wykonują ich podobizny (wcześniej można ustalić lub przeprowadzić losowanie 
tak, aby liczba wykonanych portretów była zbliżona do siebie).  Na karcie formatu 
A4 uczniowie wykonują szkic i wyklejają go zwijanym papierem toaletowym (listek 
papieru ciasno się zwija tworząc rulonik). Następnie malują całość farbami. Po 
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wyschnięciu domalowują ozdoby mokrymi pastelami lub kredkami „Bambino”,  
a także doklejając je z plasteliny. 

3. Prowadzący przygotowuje wystawę prac i omawia ją z dziećmi.  

4. Następnie prowadzący nawiązuje do występujących w sztuce zwierząt. Zwraca 
uwagę na ich miejsce występowania. Na mapie świata pokazuje dzieciom Afrykę i 
umieszcza na niej rysunki zwierząt. 

5. Nauczyciel wprowadza nazwy zwierząt egzotycznych w języku angielskim 
demonstrując odpowiednie gesty i rysunki:  

• flamingo – wyciągnięta ręka z zakrzywioną w dziób dłonią, 

• zebra – chodzenie na czworaka, 

• elephant – ręka przed twarzą udająca trąbę, 

• giraffe – obie ręce wyciągnięte nad głową, a z dłoni skierowanych do 
przodu złożona jest głowa, a uszy to kciuki skierowane do góry, 

• leopard – dłonie z rozczapierzonymi palcami przed klatką piersiową  
i rzut na ofiarę, 

• gazelle – obie ręce wyciągnięte nad głową z dłońmi skierowanymi  
w obie strony udają rogi. 

Prosi aby dzieci powtarzały nazwy zwierząt z odpowiednim ruchem. 

6. Prowadzący wymawia nazwy zwierząt, dzieci mają je pokazać ruchem. 
Następnie jest zmiana, to prowadzący pokazuje dany gest, dzieci mają nazwać 
zwierzę. 

7. Nauczyciel proponuje dzieciom wzięcie udziału w zabawie dramowej 
„Czarowanki”. Wraz z dziećmi wspólnie, odpowiednio gestykulując  wygłasza 
wierszyk: Abracadabra wheezy- woo. Następnie sam wypowiada zdanie: You are 
the flamingo. Dzieci udają, że są flamingami (mogą się poruszać po sali), a po 
trzech klaśnięciach stają w pozycji zasadniczej, gdyż są odczarowane. Nauczyciel 
prosi o nazwanie zwierzątka, które udawały. Potem znowu zaczyna czarować 
pamiętając, aby używać różnych nazw zwierząt. 

8. Nauczyciel do kart obrazkowych dokłada karty słowne. Zdejmuje po jednej 
karcie słownej powtarzając z uczniami wciąż od początku nazwy wszystkich 
zwierząt.  
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9. Prowadzący prosi jedno z dzieci o opuszczenie sali, a inne dziecko o zamianę 
kilku podpisów pod obrazkami. Po powrocie do sali uczeń musi dopasować 
odpowiednio karty do ilustracji. Następuje kilka powtórzeń. Można zastosować 
tutaj grę na punkty np. na czas. Jeśli dziecko ułoży w wyznaczonym czasie karty 
prawidłowo to klasa otrzymuje punkt, jeśli się pomyli lub nie zdąży, to punkt 
uzyskuje nauczyciel. Na koniec zabawy nauczyciel ściąga karty obrazkowe i prosi 
o przeczytanie kart wyrazowych w połączeniu z ruchem. 

10. Nauczyciel pyta gdzie można poza Afryką obejrzeć takie egzotyczne 
zwierzęta. Następnie wykorzystując wprowadzone gesty wskazujące dane 
zwierzę, wprowadza rymowankę: 

Giraffe, giraffe, you live in the zoo. 

Giraffe, giraffe. How are you? 

Pozostałe zwrotki tworzymy podobnie. Na słowa you live in the zoo tupiemy, a na 
How are you? machamy ręką. 

11. Dzieci układają i rozwiązują zadania tekstowe o zwierzętach, ludziach 
zamieszkujących wioskę wykorzystując swoje prace plastyczne, karty obrazkowe  
i słowne. 

12. Nauczyciel rozdaje dzieciom projekty masek zwierząt (każde dziecko 
otrzymuje jedną), aby w domu pokolorowały je i przyniosły na następny dzień do 
odgrywania scenek. 

  

Iwona Skiba  – nauczycielka kształcenia zintegrowanego z językiem 
angielskim w SP61; przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie; ekspert 
– wykładowca w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa z zakresu 
„Animator turystyki dzieci i młodzieży” przy Europejskim Funduszu 
Społecznym; wykładowca metodyki nauczania języków obcych w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli „Dys...Kurs”; autorka i współrealizatorka 
programu kolonii dla najmłodszych „Kolorowe wakacje” przy współpracy  
z Biurem Podróży i Turystyki „Globtour”. 

 

 

 

 

 


