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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 
• 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 

 

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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• Napisz w 2-3 zdaniach, czego nauczyłeś się, oglądając spektakl 
„Niebieski Piesek” w Teatrze Lalek „Pleciuga” 

• Chętni uczniowie głośno odczytują swoje wypowiedzi. 

 

 

                                                          Opracowała Małgorzata Roszak ,  

     nauczycielka języka polskiego  

       w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie 
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Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami po obejrzeniu spektaklu. Są to 
zupełnie swobodne wypowiedzi, nie oceniamy ich,  
nie komentujemy. Mogą dotyczyć spektaklu, gry aktorów, scenografii, 
tematyki, wrażeń.  Zwracamy  uwagę, by uczniowie  posługiwali się 
terminami związanymi z teatrem. 

2. Zapisanie tematu lekcji.  

Nauczyciel zapisuje pierwszą część tematu lekcji i pyta uczniów, o kim 
mowa. Nie jest to trudne, dzieci z pewnością zauważą,  
że o Niebieskim Piesku, bohaterze spektaklu. Prowadzący zapisuje 
drugą część tematu i w ten sposób wskazuje główny cel lekcji. 

3. Ćwiczenia w mówieniu.  

Nauczyciel prosi uczniów, by opisali tytułowego bohatera sztuki: 
wygląd, zachowanie; stosunek innych do niego. Warto zwrócić uwagę 
na reakcję, motywy postępowania różnych bohaterów. Dlaczego oni 
tak się  zachowują? Tutaj pojawią się pojęcia tolerancja, akceptacja. 
Jeśli jest taka potrzeba, należy wyjaśnić znaczenie tych wyrazów, 
posługując się np. „Słownikiem języka polskiego”. 

Czego szuka Niebieski Piesek,  wyruszając w świat? (przyjaźni, 
zrozumienia, akceptacji, swojego miejsca na świecie…) Czym bohater 
różni się od innych? Warto podkreślić, że wyglądem,  
bo potrzeby ma takie same jak oni. Czy jest więc inny od nas? 

Tutaj możemy zapytać uczniów o bohaterów literackich, którzy byli  
w podobnej sytuacji. ( np.: Brzydkie kaczątko, Ania  
z Zielonego Wzgórza, Harry Potter, Marry i Colin z „Tajemniczego 
ogrodu”, Zielony Pies z opowiadania Melanii Kapelusz „Koty, czyli 
historie z pewnego podwórka”)  

4. Wprowadzenie poj ęcia motyw w ędrowny (obiegowy) 

Np. według „Słownika języka polskiego” schemat tematyczny(…) 
występujący w utworach literackich różnych epok (np. w mitach, 
bajkach, podaniach). By uczniowie lepiej zrozumieli to pojęcie, 
możemy podać jakiś motyw i poprosić o wskazanie utworów, w których 
wystąpił albo dzieci same wskazują motywy i utwory. 

 

5. Podsumowanie. Ćwiczenia w pisaniu. 
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WSTĘP 
 
 

 Pewnego razu przyszedł na świat Niebieski Piesek. Chociaż był taki 
piękny dla swojej mamy, to jednak inni go odtrącili i nie zaakceptowali. Tak można 
by rozpocząć nową bajkę graną w „Pleciudze”. I tak rozpoczyna się przygoda 
pieska, który miał dziwne, niebieskie umaszczenie. Przygoda z życiem: trudnym, 
usłanym wieloma przeszkodami, ale też z pięknym, optymistycznym 
zakończeniem. 

 Tytułowy piesek boryka się z przeciwnościami losu, a wkrótce też porzuca 
swój dom i wyrusza w świat, który też okazuje się zły i okrutny, trafia nawet  
do więzienia. 

 Autorki scenariuszy proponują swoim uczniom, aby rozwiązali krzyżówkę 
związaną z przedstawieniem, której hasło brzmi: tolerancja , czy też zaliczenie 
Biegu zadaniowego śladami Niebieskiego Pieska  oraz rozwiązanie szeregu 
zadań związanych z przedstawieniem, czy wreszcie wprowadzenie elementów 
języka niemieckiego na podstawie nazw zwierząt występujących  
w przedstawieniu. Nawet dzieci czteroletnie w przedszkolu mogą znaleźć się  
w świecie Niebieskiego Pieska, czy porozmawiać o koleżeństwie. Gorąco 
polecam wszystkie propozycje scenariuszy, ale też zachęcam do czerpania 
inspiracji dla własnych pomysłów. 

 Obejrzenie spektaklu w teatrze może stać się impulsem do wielu działań 
pedagogicznych oraz spowodować, że zajęcia w przedszkolu czy w szkole długo 
zapadną w pamięci wychowanków i nie będą nudne.  

 

 

                                                                                      Ewa Szpakowska 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS 4-6 SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ PO OBEJRZENIU 

PRZEDSTAWIENIA PT. "NIEBIESKI PIESEK” W 

TEATRZE LALEK "PLECIUGA" 
 

 

Temat: : „Dziwny, ozdobny, nikomu niepotrzebny.” Inni są wśród nas.  

             (Temat zapisywany po rozmowie wstępnej) 

              

Uczeń: 

• świadomie uczestniczy w odbiorze dzieła teatralnego; 

• wskazuje i nazywa składniki sztuki teatralnej; 

• zauważa problemy, prezentuje własną opinię, uzasadnia ją; 

• rozumie, czy jest motyw wędrowny i podaje przykłady; 

• kształtuje w sobie postawę tolerancji, akceptacji odmienności; 

• redaguje krótką wypowiedz, odwołując się do treści spektaklu 
teatralnego. 

 

Metody i formy: rozmowa kierowana, praca całej grupy i indywidualna 

                            

Środki dydaktyczne: program teatralny spektaklu,  słownik języka polskiego, 
słownik terminów literackich. 

 

Przebieg lekcji 

 

1. Ćwiczenia wst ępne. 
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za ten mój kolor bądź co bądź wyjątkowy?  
I czy nikomu nie przyjdzie do głowy,  
że taki piesek to jadłby mu z ręki?  
 
I że tak samo niebieskie jest morze?  
I że niebieska jest woda w jeziorze?  
I niebieski daleki las?  
 
No więc dlaczego nie mogą i burki  
tak się niebieścić jak woda i chmurki,  
jak letnie noce, błękitne od gwiazd?  

 
Niebieski Piesek  

 

Załącznik 2 

 

Propozycje pytań: 

- Co oznacza przyjaźń dla mnie? 
- Po co ma się przyjaciół? 
- Czy mogę żyć bez przyjaciół? 
- Czy przyjaciel należy tylko do ciebie? 
- Jacy są prawdziwi przyjaciele? 
- Czy przyjacielowi musisz zawsze pomagać? 
- Czy zdradzisz przyjaciela, jeśli zrobi coś bardzo złego? 
- Czy dla przyjaciela trzeba zawsze wskoczyć w ogień? 
- Czy zawsze należy unikać kłótni z prawdziwym przyjacielem? 
- Czy prawdziwemu przyjacielowi zawsze musisz wszystko mówić? 
- Czy przyjaciołom należy ufać? 
- Czy można krytykować przyjaciół? 

              Lidia Wasilewska , 

     nauczycielka języka polskiego 

        w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie 

 

Małgorzata Roszak 
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Agata Kowalczyk 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 

CZTEROLETNICH W OPARCIU O OBEJRZANE 

PRZEDSTAWIENIE GYULA URBAN „NIEBIESKI 

PIESEK”. 
 

Temat wiod ący : Ja i inni. 

 

Cele główne: 

− kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się;  

− nabywanie umiejętności swobodnego wyrażania swoich myśli, 
odczuć; 

− rozwijanie umiejętności interpretowania sytuacji z różnych punktów 
widzenia; uwrażliwienie na doznania i przeżycia innych; 

− tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 
aktywności ruchowej dziecka. 

 

Cele szczegółowe: 

− współdziała z innymi w zabawie; 

− potrafi podzielić bohaterów na dobrych i złych; 

− wie, ze wszyscy ludzie mają równe prawa; 

− zgodnie współpracuje i współdziała w sytuacjach zadaniowych; 

− bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych; 

− rozwija wrażliwość słuchową i umiejętność odbierania muzyki 
klasycznej; 

− odnosi się z szacunkiem do  innych;  
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− rozwija empatię i zrozumienie; 

− dostrzega i w pełni akceptuje różnice między ludźmi. 

 

Metody pracy : 

− słowne; 

− czynne ; 

− oglądowe; 

− metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss. 

 

Formy pracy : 

− indywidualna; 

− grupowa; 

− zbiorowa.    

 

Pomoce dydaktyczne: kartka czarna i biała, sylwety głównych postaci spektaklu 
„Niebieski Piesek”, białe kartki, pastele olejne, obrazek lub zdjęcie 
przedstawiające dziecko o czarnym kolorze skóry, płyta CD „Karnawał zwierząt” 
Camille Saint-Saënsa, duża sztywna kartka papieru lub szary papier, treść 
wiersza Juliana Tuwima  „Murzynek Bambo”,  kredki, nożyczki,  

 

Dzień pierwszy 

Temat dnia: W świecie niebieskiego pieska. 

 

Przebieg zaj ęć: 

1. Zabawa na powitanie: dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi  
do dzieci: wysyłam do was powitalny promyk uśmiechu, który powróci  
do mnie w pośpiechu – dotyka ramienia dziecka siedzącego obok  
(po prawej stronie) i patrząc mu w oczy uśmiecha się. Dzieci przekazują 
sobie uśmiech bez słów, dotykając lekko ramienia kolegi i uśmiechają się 
najpiękniej, jak potrafią. 
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5. Prowadzący podsumowuje tę część lekcji, rysując mapę mentalną  
ze słowem przyjaciel na środku. Uczniowie podają propozycje cech 
najlepszego przyjaciela, które są zamieszczane na wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kolejnym zadaniem jest napisanie przez uczniów ogłoszenia na temat: 
Poszukuję przyjaciela... Przypominamy elementy tej wypowiedzi pisemnej 
i wykorzystujemy informacje z lekcji. Dzieci czytają głośno napisane przez 
siebie ogłoszenia. Potem przyczepiają je na tablicy korkowej, tworząc 
gazetkę. 

 

7. ZADANIE DOMOWE : Napisz krótki wiersz o przyjaźni.  

 

Z napisanych przez uczniów wierszy można stworzyć klasowy lub szkolny tomik 
poezji o przyjaźni. 

 

Załącznik 1 

 

I com ja temu winny,  
że jestem całkiem inny  
niż inne psy?  
Czyż nie ma większej wady?  
Czy nie ma na nią rady?  
A przede wszystkim czy...  
 
Naprawdę nikt mnie nie pokocha za mój błękit,  

przyjaciel 
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1. tekst piosenki Niebieskiego Pieska 

2. karteczki z pytaniami dotyczącymi przyjaźni (ilość karteczek odpowiada 
liczbie uczniów na zajęciach) 

 

Czas trwania zaj ęć: 

• 90 minut 

 

 

Przebieg zaj ęć: 

 

1. Nauczyciel prosi uczniów, by podzielili się wrażeniami po obejrzanym 
spektaklu. Zwraca uwagę na scenografię inspirowaną twórczością Joana 
Miró i teksty piosenek Joanny Kulmowej. 

 

2. Prowadzący czyta tekst piosenki Niebiekiego Pieska (załącznik 1). 
Rozmawia z dziećmi o uczuciach bohatera – samotności, odrzuceniu, 
niezrozumieniu. Pyta o to, jak radzić sobie z samotnością, dlaczego 
potrzebujemy akceptacji. Kiedy pada słowo przyjaciel, przechodzi do 
kolejnego etapu lekcji. 

 

3. Nauczyciel pyta dzieci o różne zagadnienia związane z pojęciem 
przyjaźni za pomocą przygotowanych wcześniej karteczek z pytaniami 
(załącznik 2). 

 

4. Uczniowie rozmawiają na temat prawdziwych przyjaciół. Nawiązują  
do obejrzanego spektaklu – nauczyciel pyta, kto okazał się przyjacielem 
Niebieskiego Pieska. Dzieci zapewne wskażą marynarza Jeffa, który jako 
jedyny stwierdził, że niebieskie futerko to powód do dumy (sam miał rude 
włosy, może dlatego rozumiał problem pieska). Niebieski piesek i Jeff 
wyruszyli razem na morską wyprawę łodzią ”Weroniką”, razem przeżywali 
niebezpieczne przygody, wspierali się. Na pewno można o nich 
powiedzieć – prawdziwi przyjaciele. 
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2. Przypomnienie treści obejrzanego przedstawienia – pogadanka. 
Wyłonienie ważnych bohaterów. Podczas rozmowy nauczyciel prezentuje 
dzieciom sylwety głównych postaci: niebieskiego pieska, Jeffa, czarnego 
kocura. 

3. Nauczyciel rozkłada na dywanie dwie kartki: czarna i białą. Tłumaczy 
dzieciom, że czarna kartka jest dla bohaterów złych, biała dla dobrych. 
Dokonanie z pomocą nauczyciela klasyfikacji bohaterów na pozytywnych  
i negatywnych. 

4. Zajęcia plastyczne – malowanie pastelami olejnymi niebieskiego  pieska. 

5. Omówienie i wystawa prac. 

 

Dzień drugi: 

Temat dnia: Jestem koleżeński. 

 

Przebieg zaj ęć: 

1. Zabawa na powitanie na wzór iskierki przyjaźni: witamy się w kręgu 
różnymi częściami ciała. 

2. „Wyprawa do Afryki” (opowieść ruchowa wg Metody Batti  
Strauss) - nauczycielka rozkłada na podłodze koce - łodzie, dzieci 
podzielone na grupy kilkuosobowe, siadają na nich.  

• „Łabędź” Camille Saint-Saënsa – dzieci w rytm muzyki powoli, 
rytmicznie kołyszą się imitując poruszający się na falach statek. 
Ćwiczą język na zgłosce szsz (szumiące fale). 

• „Marsz królewski lwa”  Camille Saint-Saënsa –na niebie pojawiają 
się  złowrogo wyglądające chmury, nadciąga burza. Zwijamy 
maszty, rozglądamy się przez lunetę, czy daleko do lądu. Nagle 
fale stają się coraz większe. Kołyszemy się wraz ze statkiem 
targanym przez wielkie burzowe fale. 

• „Akwarium” Camille Saint-Saënsa – Ale co to? Zza chmur 
wychodzi słońce. Wychodzimy na pokład i wystawiamy buzie  
do słońca ciesząc się z niego. Słońce suszy nasze ubrania. 

• „Łabędź” Camille Saint-Saënsa – Statek bo burzy spokojnie może 
dopłynąć do Afryki. Dzieci w rytm muzyki powoli, rytmicznie 
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kołyszą się imitując poruszający się na falach statek. Ćwiczą 
język na zgłosce szsz (szumiące fale). 

 

3. Odczytanie dzieciom wiersza Juliana Tuwima  „Murzynek Bambo”. 
Omówienie treści wiersza.  

4. Rozmowa na temat różnic w kolorze skóry bohatera wiersza  
(na podstawie obrazka). Wytłumaczenie dzieciom, czym jest  
to spowodowane. 

5. Wykonanie sylwety Murzynka Bambo na dużym arkuszu  
tektury – odrysowanie przez dzieci jednego z nich . W trakcie rysowania 
utrwalamy z dziećmi części ciała.  Malowanie kredkami sylwety murzynka, 
„ubranie go”. Nauczyciel zwraca uwagę, żeby skóra postaci była 
pomalowana na brązowo.Gdy praca jest już skończona, nauczyciel  
w miejsce buzi wycina otwór.  

6. „Murzynek Bambo w Szczecinie mieszka i chodzi do naszego 
przedszkola” - Rozmowa z dziećmi na podstawie obrazka 
przedstawiającego bawiące się razem dzieci o białym i czarnym kolorze 
skóry. Nauczyciel pyta dzieci, czy Bambo mógłby dobrze czuć się wśród 
nas  się czuł wśród nas? 

7. Zabawa „Nazywam się Bambo” ( w oparciu o zabawę „Ludzie  
z plakatów”1) – jedno z dzieci wkłada głowę w sylwetę murzynka, 
wcielając się w jego „skórę”. Opowiada jak się czuje przychodząc do nas 
do przedszkola. Nauczyciel może zadawać pytania pomocnicze. 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                           
1Denise Chapman Weston, Mark S. Weston, Co dzieńmądrzejsze. 365 gier I zabaw 
kształtujących charakter, wrażliwość I inteligencję emocjonalną dziecka, Wyd. Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2000, str. 331. 
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Lidia Wasilewska  

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS 4-6 SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ PO OBEJRZENIU 

PRZEDSTAWIENIA PT. "NIEBIESKI PIESEK"  W 

TEATRZE LALEK "PLECIUGA" 
 

 

Temat : Poszukuję przyjaciela... 

 

Cele: 

Uczeń: 

• świadomie uczestniczy w odbiorze dzieła teatralnego 

• nazywa pojęcia charakterystyczne dla sztuki teatralnej 

• wyraża swoją opinię na temat obejrzanego spektaklu 

• zna podstawowe wartości i normy w życiu człowieka 

• jest świadomy roli prawdziwej przyjaźni 

• uzasadnia swoje zdanie 

• redaguje ogłoszenie 

 

Formy i metody pracy: 

• rozmowa kierowana 

• praca indywidualna 

• mapa mentalna 

 

Środki dydaktyczne: 
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10. Prowadzący prosi o przypomnienie haseł z krzyżówki i pyta, którego z nich 
dzieci nie odnalazły w sztuce. Po ustaleniu, że to samolot, nauczyciel prosi  
o podanie pozostałych środków lokomocji użytych w sztuce samochód, statek. 
Jest to wstęp do omówienia transportu lądowego, wodnego i powietrznego. Dzieci 
podają przykłady pojazdów, które znają z własnego doświadczenia i dopasowują 
do poszczególnych kategorii zapisując na tablicy. Nauczyciel uzupełnia podane 
przykłady, demonstruje zdjęcia pojazdów. 

 

11. Nauczyciel proponuje uczniom zabawę ruchową polegającą  
na przedstawianiu ciałem wymienianych przez niego środków transportu.  

 

12. Dzieci tworzą zbiory poszczególnych środków transportu, przeliczają  
je, porównują, tworzą i rozwiązują zadania tekstowe. 

 

13. Nauczyciel prosi, aby dzieci w domu opisały postać Niebieskiego Pieska. 
Umawia się z nimi na dogodny termin dając kilka dni na pracę domową. 

 

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” oraz metodyki wczesnoszkolnej w Collegium Balticum; autorka  
i współrealizatorka programu kolonii dla najmłodszych „Kolorowe wakacje” przy 
współpracy z Biurem Podróży i Turystyki „Globtour”. 
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Ewa Wójtowicz 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA  Z ELEMENTAMI 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO W OPARCIU O 

OBEJRZANE PRZEDSTAWIENIE P.T „NIEBIESKI 

PIESEK” 
 

ADRESAT:  Zajęcia  dla dzieci 4,5 - letnich 

TEMAT:  Die bunten Tiere 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE: 

Utrwalenie nazw podstawowych kolorów, oraz nazw zwierząt w j. niemieckim 

Osłuchanie  z odmianą przymiotnika z rzeczownikiem 

Utrwalenie nazw zwierząt i ich rodzajników w liczbie pojedynczej 

Doskonalenie umiejętności opisywania wyglądu i cech charakteru postaci 
bohaterów  

 

CELE OPERACYJNE : 

Dziecko: 

• Nazywa podstawowe kolory w języku polskim i  niemieckim  

• Wymienia członków rodziny  

• Próbuje nazwać kolor sierści  psa lub kota  

• Przelicza  do 6-ciu w j. niemieckim  

• Grupuje zwierzęta podobne, nazywa daną cechę  

• Potrafi odróżnić dobre zachowanie od złego, dobro od zła 
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TREŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 

Kolory, die Farben (niebieski- blau; żółty- gelb;  brązowy- braun; kolorowy – bunt; 
czarny- schwarz; biały- weiss; szary- grau,:  

matka- die Mutter, bracia - die Brüder, kot- die Katze, żeglarze - die Segler 

Pytania: 

• Jaki kolor miał główny bohater – Wie war das Hündchen? 

• Jaka była mama niebieskiego pieska? -Wie wardie Mutter ?  

• Jacy byli bracia ?- Wie waren die Brüder? 

• Jaki był kot? - Wie war die Katze? 

• Jacy byli żeglarze? -  Wie waren die Segler? 

 

METODY : 

• Rozmowa kierowana 

• Oglądowa – ilustracje, zdjęcia, psów i kotów 

• Słowna- opowiadanie dzieci 

 

 

FORMY PRACY: 

• Zbiorowa ; indywidualna 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE : 

Ilustracje postaci oraz wycięte z kartonu sylwety z bajki ”Niebieski piesek” 

Kolorowe plakietki (czarne, białe, czerwone, rude, szare, brązowe, kolorowe) 
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6. Po obejrzeniu przedstawienia nauczyciel rozmawia o użytych środkach 
scenicznych (lalki, rekwizyty, dekoracje, muzyka, światła) i ich wpływie na odbiór 
sztuki.  Następnie omawia z dziećmi treść przedstawienia wskazując bohaterów  
i ich cechy.  

 

7. Prowadzący dzieli klasę na 7 zespołów ( może to zrobić za pomocą 
kolorowych, losowanych przez dzieci karteczek w kolorach brystolów) i na dużych, 
kolorowych kartach brystolu prosi o przedstawienie postaci z przedstawienia: 
gospodarza, policjanta, niebieskiego pieska, psiej mamy, kota, marynarza Jeffa 
oraz ryby piły techniką kolażu. 

 

8. Nauczyciel przygotowuje wraz z dziećmi wystawę prac. Następnie prosi  
o podanie cech charakteru kota i niebieskiego pieska (może to być na zasadzie 
przeciwieństw): nieuczciwy – uczciwy, zły – dobry, przebiegły – prostolinijny, 
chytry – łatwowierny, nieszczery – ufny itp. i zapisuje je na tablicy, jako 
przygotowanie słownictwa do opisu postaci. 

 

9. Prowadzący przypomina cechy opisu i wraz z dziećmi redaguje opis, który 
uczniowie przepisują do zeszytów. 

  

 Spektakl „Niebieski Piesek”, który mieliśmy okazję obejrzeć w Teatrze 
Lalek „Pleciuga” pozwolił nam poznać kilku nowych bohaterów i przybliżyć ich 
losy. Chcielibyśmy przestawić postać kota. 

 Czarny Kocur nie był głównym bohaterem utworu, ale miał bardzo duży 
wpływ na losy pozostałych postaci. Niestety nie był to wpływ pozytywny. 
Niejednokrotnie jego przebiegłość i nieuczciwość powodowały, że Niebieski 
Piesek popadał w tarapaty. Kocur był zły i podstępny. Nie wahał się w żadnym 
momencie pogrążyć w nieszczęściu kogoś niewinnego, aby uratować siebie. 
Potrafił wykorzystywać zaufanie innych. Dbał wyłącznie o swoje interesy. 
Posługiwał się podstępem, aby zdobyć upragniony cel. Zgubiła go jego chciwość  
i zachłanność. 

 Kot był postacią nikczemną i egoistyczną. Żadne z nas nie chciałoby tak 
postępować i być w ten sposób traktowanym przez innych.  
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Wzór dla nauczyciela: 

 

 

  a u t o    

   k o t    

s a m o l o t   

  p i e s    

    r y b a  

  m i a s t o  

m a r y n a r z  

p o l i c j a n t 

  f a j k a   

  s t a t e k  

 

 

4. Prowadzący odczytuje z dziećmi utworzone hasło i omawia jago znaczenie. 
Uprzedza, że sztuka, na którą się wybierają jest o tolerancji, ale także jej braku. 
Przedstawia dzieciom definicję ze „Słownika wyrazów obcych” Władysława 
Kopalińskiego i omawia ją. 

Tolerancja-wyrozumiałość, liberalizm w stosunku do cudzych wierzeń, praktyk, 
poglądów, postępków, postaw, choćby różniły się od własnych albo były z nimi 
sprzeczne. 

Nauczyciel przedstawia także definicję słowa empatia i omawia ją. 

Empatia – umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby, identyfikowanie 
się uczuciowe z kimś. 

5. Nauczyciel informuje, że wpisane do krzyżówki hasła, prócz jednego, znajdą 
swoje odzwierciedlenie w spektaklu. Przypomina sposób zachowania się  
w teatrze oraz prosi o ubranie odpowiedniego stroju. Rozmawia także na temat 
lalek, aktorów, rekwizytów, dekoracji, muzyki i gry świateł. 
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PRZEBIEG 

Na wcześniejszych zajęciu z j. niemieckiego dzieci poznały kolory oraz nazwy 
zwierząt. Następna tematyka  służy do utrwalenia  oraz zastosowania słownictwa 
w praktyce.  

 

1. Siedzę z dziećmi w kole, wcześniej rozłożyłam ilustracje z oglądanego 
spektaklu. Opowiadamy sobie kolejno przygody niebieskiego pieska, 
skupiając się bardziej na występujących w bajce postaciach. W trakcie 
opowiadania, włączam znane dzieciom zwroty w j. niemieckim.  

 

2. Dokonujemy krótkiej charakterystyki wszystkich bohaterów, nazywamy 
poznane wcześniej stosunki pokrewieństwa: die Mutter, die Brüder, die 
Katze, die Segler, itp.: 

• wygląd, kolor sierści (blau, gelb, braun, bunt, schwarz, weiss, grau), itp. 

 

3. Segregujemy przygotowane sylwety bohaterów „Niebieskiego pieska”  
i nazywamy w j. niemieckim  kolory futerek zwierzat: der blaue, braune, 
gelbe, schwarze, bunte Hund, dieweisse, rote, braune, schwarze Katze, 
itp. 

 

4. Teraz dzieciom zgromadzonym przed ilustracjami zadaję pytania, na które 
odpowiadają posługując się odpowiednią plakietką z kolorem np. ( białą, 
czarną, brązową itp.) np. 

• Jaki kolor miał główny bohater – Wie war das Hündchen?- dziecko 
podnosi plakietkę  

• Jaka była mama niebieskiego pieska? -Wie war die Mutter ?  

• Jacy byli bracia ?- Wie waren die Brüder? 

• Jaki był kot? - Wie war die Katze? 

• Jacy byli żeglarze? - Wie waren die Segler? 
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5. Teraz proszę dzieci aby dokładnie przysłuchiwały się zwrotom, które 
wymieniam i odszukały podane postaci wśród wielu innych  
np. wymieniam:  (der rote Hund, die bunte Katze) itp. 

- Dzieci zgłaszają się do odpowiedzi i wskazują odpowiednia sylwetę. 

 

6. Następnie proszę aby dzieci wybrały z leżących sylwet  swoją ulubioną 
postać i nazwały jej kolor. 

Dzieci odpowiadają np.: Das blaue Hündchen?,  die bunte Mutter, itp. 

7. Na zakończenie wspólnie z dziećmi tańczymy przy piosence ze spektaklu 
„Niebieski piesek” próbując naśladować  marynarski taniec  pieska  
z przyjaciółmi . 

 

                                                                Ewa Wójtowicz   nauczycielka  

                                                   nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego  

                                                    oraz  języka niemieckiego w PP 80 w  Szczecinie 

 

Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem pracy.  

Twórca i długoletni  koordynator zespołu ta ńca dzieci ęcego „Pieguski” 

Autor wielu projektów edukacyjnych m.in. Die Spiele mit Deutsch” 

Otrzymała stypendium – Agencji Narodowej Programu Sokrates na kurs językowy 
w Wiedniu (finansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach programu 
SOCRATES – COMENIUS 2.2c). 

Obecnie pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz prowadzi 
zajęcia języka niemieckiego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 
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3. Prowadzący rozwiązuje wraz z uczniami krzyżówkę (może być jedna na tablicy, 
kilka dla grup dzieci, bądź jedna dla każdego ucznia). 

 

Hasła do krzy żówki: 

1) Inaczej samochód. 

2) Zwierzę, które chodzi własnymi drogami. 

3) Służy do latania. 

4) Wierny jak …. 

5) Potrafi pływać. 

6) Duże skupisko budynków, ulic, ludzi. 

7) Jest potrzebny na okręcie. 

8) Strzeże porządku. 

9) „Opowiem wam bajkę, jak kot palił ….” 

10)  Posiada dziób, burty i rufę. 
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- zna środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego, 

- tworzy, przelicza i porównuje zbiory, 

- układa i rozwiązuje zadania tekstowe, 

- zbiorowo i samodzielnie tworzy opis postaci. 

 

Metody: 

- zabawa ruchowa, 

- rozmowa kierowana, 

- zabawa twórcza. 

Formy pracy: 

- indywidualna (w parach), 

- grupowa. 

 

Materiały dydaktyczne: 

- kolorowy brystol, farby, pastele, bibuła, papier kolorowy, tkaniny, gazety, klej, 

- zdjęcia przedstawiające pojazdy, magnesy, 

- reprodukcje obrazów Pabla Picassa, Marca Chagall’a, Joana Miro, 

- „Słownik wyrazów obcych” Władysława Kopalińskiego. 

 

Przebieg zaj ęć: 

1. Nim nauczyciel wraz z dziećmi uda się na przedstawienie zatytułowane 
„Niebieski Piesek” powinien z nimi porozmawiać na temat malarstwa Pabla 
Picassa, Marca Chagall’a, Joana Miro przedstawiając dzieciom po kilka prac 
każdego z malarzy. Ważne jest, aby uczniowie dostrzegli inny od realistycznego 
sposób przedstawiania świata. Należy zwrócić uwagę na barwy, kształty, formy 
wykorzystane w obrazach artystów oraz wspomnieć, że to malarstwo Joana Miro 
było inspiracją do stworzenia scenografii 

2. Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat innych od teatralnych przedstawień 
scenicznych: opery, operetki, baletu, musicalu. Uprzedza dzieci,  
że przedstawienie „Niebieski Piesek” jest pełne piosenek i scen tanecznych. 
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Ewa Szpakowska 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA 

KLASY II - III SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  
 

 

         Zajęcia odbywają się po obejrzeniu przedstawienia pt. „Niebieski piesek”  
w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Nauczyciel musi przed zajęciami przygotować miejsce 
Biegu zadaniowego (zaznaczyć drogę kamykami oraz schować kartki  
z pytaniami testowymi). Napisać instrukcje dla 3-4 grup (w zależności  
od liczebności klasy). Grupy nie mogą być zbyt liczne. 

 

TEMAT DNIA: Bieg zadaniowy śladami Niebieskiego Pieska.  

 

Rodzaje aktywno ści: 

- edukacja polonistyczna 

- edukacja środowiskowa 

- kultura fizyczna 

 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie orientacji w przestrzeni.  

2. Utrwalenie kierunków świata. 

3. Rozwijanie zainteresowania  sztuką filmową. 

 

Cele operacyjne: 

 

Uczeń potrafi: 

- wypowiedzieć się na temat przedstawienia w postaci logicznie zbudowanych 
zdań, 
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- wymienić postaci występujące w przedstawieniu, 

- nazwać kierunki świata, 

- narysować i opisać różę wiatrów, 

- rozwiązać zadania związane z  przedstawieniem podczas biegu zadaniowego 

- współpracować w zespole w trakcie rozwiązywania pytań testowych. 

 

Formy pracy: 

- grupowa 

- indywidualna 

 

Metody pracy: 

- rozmowa kierowana, 

- aktywność ruchowa 

- heureza 

- bieg zadaniowy 

 

Środki i materiały dydaktyczne: 

Kamyczki, kartki z wypisanymi zdaniami testowymi dotyczącymi obejrzanego 
przedstawienia, kolorowe kartki do wylosowania grupy, kartki z „Różą wiatrów”, 
tabela zbiorcza do zapisywania wyników, dyplomy dla zwycięskich grup. 

 

Warunki pracy:  

sala do zajęć zintegrowanych, boisko, ogród szkolny lub park 

czas trwania zajęć: ok. 135 minut 
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Iwona Skiba 

BLOK TEMATYCZNY: „ INNY, NIE ZNACZY 

GORSZY” 

 

Tematy:  Świat widziany oczami artystów: Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan 
Miro. Tolerancja i empatia – cechy pożądane we współczesnym świecie. 
Określanie cech charakteru postaci i jej opis. Transport lądowy, wodny  
i powietrzny. Tworzenie, przeliczanie, porównywanie zbiorów oraz układanie  
i rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy II - III przed i po obejrzeniu spektaklu 
teatralnego pt. „Niebieski Piesek”. Powinny trwać kilka dni. 

 

Cele ogólne: 

- rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, tolerancji i empatii, 

- rozwijanie umiejętności manualnych, 

- wdrażanie do umiejętnego określania cech charakteru postaci i opisu. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- dostrzega możliwości kreowania świata przez artystów malarzy w swoich 
obrazach, 

- rozwiązuje krzyżówkę, 

- wie, jak zachować się w teatrze i co to znaczy świat fikcyjny, 

- wypowiada się samodzielnie na dany temat, 

- omawia treści zawarte w sztuce teatralnej, 

- określa cechy charakteru bohaterów, 

- rozumie znaczenie słów „tolerancja”, „empatia”, 

- tworzy pracę plastyczną techniką kolażu, 
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                                                                          Ewa Szpakowska 

                                                            nauczycielka nauczania zintegrowanego 

                                                            i języka niemieckiego w SP 10 w Szczecinie 

 

Ewa Szpakowska  -  nauczyciel dyplomowany z blisko 30 letnim stażem pracy. 
Wdrażała wiele projektów edukacyjnych, między innymi była współautorką  
i koordynatorką projektów z elementami języka obcego pt. ”Mój Szczecin - był – 
jest - b ędzie” oraz  „Kole żanki, koledzy i ja”. Jest stypendystką Programu 
Sokrates Comenius 2.2c (finansowanego przez Uni ę Europejsk ą). 
Przebywała na stypendium językowym w Wiedniu. Obecnie z powodzeniem 
wdraża innowacj ę pedagogiczn ą „Z niemieckim za pan brat ju ż  
od najmłodszych lat”. Od 11 lat systematycznie pisze scenariusze do zeszytów 
„Kocham teatr” 
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Przebieg zaj ęć: 

1. Pytasz dzieci, czy ktoś potrafi opowiedzieć, o czym było przedstawienie 
pt. „Niebieski piesek” ( jedno lub kilkoro dzieci opowiada). Kierujesz 
rozmową tak, aby ukazać ciężkie życie psa odrzuconego przez swoich 
braci i przez  otoczenie, z jakiego powodu oraz co się z nim później stało? 

 

2. Ustalasz wspólnie postaci występujące w przedstawieniu (Niebieski 
piesek, Ciapek, Łatek, matka, kot, marynarz i inni) i skupiasz się 
najbardziej na Niebieskim Piesku. Wspólnie dochodzicie do wniosku, że 
wszyscy w otoczeniu pieska byli nietolerancyjni i dajecie przykłady z życia 
podobnych sytuacji oraz jak należałoby postępować, aby nie ranić takich 
postaci jak ten piesek? 

 

3. Pytasz jak poradził sobie Niebieski Piesek i czy znalazł swoje miejsce  
w życiu? (Zaczął podróżować i szukać przyjaciela oraz szczęścia). 

  

4. Proponujesz dzieciom zorganizowanie Biegu zadaniowego śladami 
Niebieskiego Pieska   oraz rozwiązywanie zadań testowych związanych 
z przedstawieniem. 

 

5. Zanim wyjdziesz z dziećmi na start Biegu zadaniowego  powtarzasz 
kierunki świata. Dajesz każdemu dziecku karteczkę z „Różą wiatrów”  
i polecasz uzupełnienie jej (jest to konieczne, gdyż w instrukcji będzie 
mowa o tym, aby iść we wskazanym kierunku). 

 

6. Dzielisz dzieci na kilka grup (dobór losowy poprzez wyciągnięcie 
kolorowej kartki) i wręczasz instrukcję oraz określasz czas na wykonanie 
zadania. 

 

7. Rozpoczynasz Bieg zadaniowy . Obserwujesz prace grup i starasz się 
nie pomagać, chyba, że jakaś grupa szuka i odchodzi w zupełnie innym 
kierunku, to dajesz dodatkowe wskazówki ale odejmujesz za to np. jeden 
punkt. 
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8. Po zakończeniu Biegu zadaniowego  sumujesz wyniki i wręczasz grupom 
dyplomy. Chwalisz wszystkich za zaangażowanie i spostrzegawczość 
oraz dużą ilość wiadomości o obejrzanym przedstawieniu. 

 

 

 

 

Instrukcja dla grup: 

 

Wychodzisz z hollu szkoły bocznym wyj ściem  (tu piszesz tak jak wygląda teren 
na jakim organizujesz bieg, dostosowujesz instrukcję do swoich warunków). 
Idziesz prosto na północ  do połowy boiska, potem kierujesz się 20 kroków na 
wschód  i szukasz śladu  zostawionego przez Niebieskiego Pieska (tu muszą już 
drogę zacząć wskazywać kamyki). Dalej doprowadz ą Cię ślady  zostawione 
przez Niebieskiego Pieska. Znajdziesz kartki z pytaniami zostawione przez 
pieska. Rozwiąż je. Życzę powodzenia!  

 

Pytania otwarte i test jednokrotnego wyboru do wyko rzystania  

w Biegu zadaniowym: 

 

1. Podaj imiona braci Niebieskiego Pieska. ( Ciapek, Łatek) 

2. Piesek był odrzucony przez swoje otoczenie bo był: 

 a). zielony 

 b). niebieski 

 c). brązowy 

3. Piesek poszedł w świat bo: 

 a). był wy śmiewany 

 b). zabawny 

 c). bardzo lubiany 
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4. Gdzie znalazł się podczas swoich podróży Niebieski Piesek: 

           a). W Nowym Sączu 

 b). Nowym Jorku 

 c). Nowej Gwinei 

5. Kto go kilkakrotnie oszukał podczas jego wędrówek: 

           a). łasica 

 b). pies 

 c). kot 

6. Napisz liczbę dzieci w rodzinie Niebieskiego Pieska  (3 dzieci).  

7. Niebieski piesek spotkał przyjaciela wśród 

 a). marynarzy 

 b). murarzy 

 c). malarzy 

     8. Przyjaciel Niebiskiego Pieska to : 

 a). Jerzy 

 b). Jeff 

 c). Jarek 

    9.  Niebieski Piesek zszedł z łódki na lad bo chciał kupić przyjacielowi: 

           a). gitarę 

 b). fujarkę 

 c). fajk ę 

 10.  Niebieski Piesek: 

   a). nigdy nie spotkał już Jeffa 

 b). spotkał Jeffa po wielu trudach 

 c). pokłócił się z Jeffem 

 

 


