
 
24 

 

 

 

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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       Czym różni się manipulacja od perswazji? Oba terminy na pewno mieszczą 
się na gruncie psychologii społecznej i wpływu społecznego , ale nie są 
terminami, które można stosować zamiennie. Mechanizmy manipulacji zawsze są 
wykalkulowane na osobiste korzyści i mają na celu wprowadzenie w błąd 
drugiego człowieka. (https://portal.abczdrowie.pl/perswazja-a-manipulacja) 

 

7.  Nauczyciel podaje kilka sformułowań będących przykładami perswazji lub 
manipulacji językowej np. 

• Tylko najlepsi piją jogurt "Marzenie" 

• Pij jogurt, bo jest zdrowy 

• Oszczędzaj pieniądze, bo warto mieć jakiś kapitał 

• To najlepsza lokata dla Twoich pieniędzy 

 

8. Z kolei uczniowie w grupach redagują przykłady perswazji i manipulacji, 
następnie odczytują je, a pozostali uczniowie dyskutują nad 
przedstawionymi propozycjami. 

9. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie tematu lekcji i dyskutuje  
z uczniami nad sensem i prawdziwością bądź nieprawdziwością tego 
sformułowania. 

10. Zadaniem wynikającym z lekcji jest obserwowanie otoczenia podczas 
drogi powrotnej do domu i zapisanie sformułowań będących formą 
manipulacji lub perswazji oraz uzasadnienia swojego sądu.    

 

Anna Szufli ńska,  nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum  
nr 7 w Szczecinie 
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Czas pracy:  

• 90 minut 

Tok lekcji: 

1. Nauczyciel pyta uczniów o ich wrażenia po spektaklu. Rozmowa jest 
początkowo spontaniczna, potem nauczyciel ukierunkowuje ją na to, co 
zdaniem uczniów jest tematem sztuki, problemem istotnym dla postaci 
scenicznych, ale i dla widza. 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i prosi, aby przy pomocy elementów 
wyciętych z czasopism przedstawili swoją wizję świata idealnego. (Ważne 
jest, aby tak zadbać o różnorodność materiału do tej pracy, aby 
ograniczenia w elementach do dyspozycji nie stanowiły jednocześnie 
ograniczenia dla tworzonego przez uczniów plastycznego świata; można 
wskazać uczniom, że jeśli nie znajdują koniecznego dla ich pracy 
elementu, mogą po prostu go wpisać.) 

3. Po wykonaniu pracy uczniowie prezentują i omawiają swoje propozycje, 
pozostali komentują to; wskazują, czego ich zdaniem zabrakło lub co jest 
w nadmiarze.  

4. Nauczyciel  komentuje wykonane ćwiczenie - wskazuje zarówno na 
elementy zaprezentowanego przez uczniów świata przedstawionego, jak 
na sam sposób prezentacji. Szczególną uwagę należy poświęcić 
elementom wspólnym: elementom "świata idealnego", sformułowaniom 
stosowanym przy prezentacji.  

5. Uczniowie powinni zauważyć, że to, co zaprezentowali - podobnie jak  
w przedstawieniu teatralnym  - zwiera pewne elementy przymusu 
funkcjonowania w życiu: ładne domy, piękne wnętrza, szczupłe kobiety, 
przystojni mężczyźni, modne stroje itp. a także sformułowania: 
"oczywiście", "koniecznie", "musi" itp. Dostrzegają pewien przymus 
funkcjonowanie w idealnym świecie, nawet wtedy, kiedy wydaje im się, że 
świat idealny stworzyli według własnych indywidualnych upodobań. 

6. Nauczyciel tłumaczy uczniom, że w rzeczywistości nieustannie mamy do 
czynienia z wywieraniem wpływu: czyjegoś na nas i naszego na innych. 
Wprowadza pojęcia perswazji i manipulacji j ęzykowej  i wyjaśnia 
różnicę między nimi.  
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WSTĘP 
 

 

Idealny świat - jak w nim żyć, prawdziwy świat - jak w nim żyć?! 

 

Kiedy obejrzałam spektakl  „Nie dość blada królewna” według scenariusza 
Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel w reżyserii Ewy Piotrowskiej, pomyślałam, że tę 
sztukę powinni obejrzeć rodzice. Obawiam się jednak, że tylko nieliczni to zrobią, 
a moje wewnętrzne, nauczycielsko-wychowawcze życzenie pozostanie w gronie 
tym niespełnionych. Odbiorcami spektaklu będą przede wszystkim dzieci, mam 
nadzieję te mniejsze i te większe, które może po powrocie do domu porozmawiają 
z dorosłymi o tym, co obejrzały na scenie Pleciugi. A co obejrzały? Baśń, która 
dzieje się we współczesnym świecie. To historia księżniczki, ale bohaterem może 
być po prostu współczesne dziecko współczesnych rodziców. Ta współczesność 
jest bardzo widoczna w całym przedstawieniu. Co ją tworzy? Reklamy, rankingi, 
cudowne diety, perfekcyjni pracownicy, idealni władcy - ciągłe show. Trendy 
obowiązują we wszystkim i wszędzie. Czujemy, że to media decydują, co jest 
właściwe, wartościowe i wreszcie idealne dla każdego z nas. „Słownika języka 
polskiego” pod redakcją Mieczysława Szymczaka podaje, że ideał to: „coś 
absolutnie doskonałego, doskonałość; wzór doskonałości, okaz najdoskonalszy, 
który stanowi normę, probierz przy ocenie rzeczy, osobników itp. należących do 
tego samego gatunku…” I w spektaklu mamy taki probierz, to UDUP, który 
ometkował królewnę napisem: „KOMPLETNIE NIEDOSKONAŁA”, bo jej 
„parametry” są nieprawidłowe. Czy wobec tego należy odrzucić to, co idealne, 
doskonałe? Czym jest doskonałość? Kto decyduje, co jest idealne? Czy warto 
dążyć do ideału? To tylko kilka pytań, które nasuwają się w czasie oglądania 
spektaklu, a odpowiedzi wcale nie są łatwe i jednoznaczne.  

Dziecko, którym jest Miranda, zaśpiewa:  

„Wstydzę się strasznie, nic nie rozumiem, 

staram się przecież, jak tylko umiem. 

Co źle zrobiłam? Czym zawiniłam, 

że mnie maszyna tak oceniła?” 

Tak czuje i myśli dziecko! Kto kryje się za maszyną wydającą ocenę? I znów 
kolejne pytania! 
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WSZYSCY JESTEŚMY NIE DOŚĆ BLADZI. 
 

 

SCENARIUSZ LEKCJI J ĘZYKA POLSKIEGO DLA DOWOLNEJ KLASY 
GIMNAZJUM LUB SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

Propozycja dotyczy lekcji, która odbywa się po obejrzeniu przez uczniów 
przedstawiania Nie dość blada królewna i ma na celu nakłonienie ucznia do 
uważnego przyglądania się językowi, który może być narzędziem tak perswazji 
jak i manipulacji językowej. 

 

TEMAT: WSZYSCY JESTEŚMY NIE DOŚĆ BLADZI. 

 

Cele – uczeń po lekcji: 

• wyraża opinię o spektaklu 

• wskazuje zasady funkcjonowania świata podporządkowanego naciskom 
mediów  

• redaguje samodzielnie notatkę 

• formułuje refleksję dotyczącą perswazji i manipulacji przy pomocy języka 

Formy i metody pracy: 

• praca z tekstem 

• drama 

• dyskusja 

• praca w grupach 

Materiały i pomoce dydaktyczne : 

• spektakl Nie dość blada królewna  

• kartki z bloku 

• kolorowe czasopisma 

• klej nożyczki 
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przez Tamirę na króla-małżonka. Jego głównym zadaniem jest dodawanie blasku 
i ocieplanie jej nieco chłodnawego wizerunku. Król zdrowo się odżywia, regularnie 
ćwiczy i jest uzależniony od portali społecznościowych oraz rankingów 
popularności. Uwielbia udzielać wywiadów, ale królowa woli, żeby raczej pozował 
do zdjęć. Od wywiadów jest ona. 

 

Królewna Miranda / Córka  

Dla zwykłego obserwatora: śliczna, wesoła i pulchna dziewczynka z dołkami  
w policzkach, o łobuzerskim uśmiechu i inteligentnych oczach. Lat ok. 11. 
Natomiast dla mieszkańca Doskonałego Królestwa, który na świat patrzy przez 
pryzmat Wzorca Doskonałości, Miranda jest felerna albowiem ma: zbyt duże 
stopy, zbyt małe oczy, za duży nos, za wąskie usta, za szeroką brodę, za długie 
ręce, za krótkie nogi, za krzywe zęby, za proste włosy. No i przede wszystkim jest 
ZA GRUBA! I zbyt rumiana! 

(Miranda – imię łacińskie, oznacza kogoś czarującego, zachwycającego) 

 

Mister Wiza ż / Naczelny Doradca Królestwa ds. Wizerunku 

Postać, która ma na dworze Królowej Tamiry najwięcej do powiedzenia. To on 
trzyma rękę na pulsie doskonałości. To on sprawdza, czy wszystko zgodne jest z 
Wzorcem Doskonałości. To on robi pomiary UDUP-em (Urządzeniem Do 
Ustalania Poziomu). Królowa konsultuje z nim wszystkie swoje decyzje – od 
doboru obuwia po sprawy wagi państwowej, albowiem wszystko musi przecież 
„jakoś wyglądać”. A jak wygląda Mister Wizaż? Może jak Tomasz Jacyków  
z programu „Musisz to mieć” ? ☺ 

 

Perfekcyjna Ochmistrzyni 

Surowo chuda piękność w białych rękawiczkach nieustannie sprawdzająca białym 
palcem poziom czystości wszystkiego. Odrobina brudu na tymże palcu grozi 
pokojówkom natychmiastowym wydaleniem.  

 

Małgorzata Roszak, nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 48 w Szczecinie 
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 Problemów poruszanych w spektaklu „Nie dość blada królewna” jest 
wiele. Zależnie od wieku i doświadczenie widza zwróci on uwagę na coś innego, 
ale i młodsi i starsi uczniowie powinni tę sztukę obejrzeć. Zamieszczone w tym 
zeszycie scenariusze są propozycją omówienia spektaklu z uczniami szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Autorki podsuwają 
pomysły, ale to Państwo zdecydują, o czym warto porozmawiać z uczniami przed 
i po obejrzeniu spektaklu „Nie dość blada królewna” w Teatrze Lalek „Pleciuga” 

 

 

Małgorzata Roszak , nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 48 w Szczecinie, przewodnicząca szczecińskiego 
oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. 
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CZY ZAWSZE NALEŻY WIERZYĆ REKLAMIE? 
 

 

ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW KLASY II - III PRZED I  PO 
OBEJRZENIU SPEKTAKLU TEATRALNEGO   

Powinny one trwać kilka dni. Nauczyciel sam dzieli według potrzeb i możliwości 
dzieci proponowany konspekt zajęć. 

 

Blok tematyczny: „ Świat mediów wokół nas” 

 

TEMAT: CZY ZAWSZE NALE ŻY WIERZYĆ REKLAMIE? 

Cele ogólne: 

• rozbudzanie wyobraźni, 

• rozwijanie umiejętności manualnych, 

• kształtowanie umiejętności wybierania czegoś według potrzeb  
i upodobań, a nie mody, reklam czy rankingów. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

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

• wypowiada się samodzielnie na dany temat, 

• wyodrębnia elementy scenografii, 

• omawia treści zawarte w sztuce teatralnej, 

• określa cechy charakteru bohaterów oraz ich przemianę, 

• wyodrębnia przebieg wydarzeń, 

• rozumie potrzebę wspierania siebie nawzajem w rodzinie, 

• wykonuje pracę plastyczną, 

• omawia treść piosenki, 

• wyjaśnia znaczenie przysłów, 
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• Wykorzystując metodę kosz i walizka, dokonujemy 
podsumowania zajęć. Rozdajemy uczniom samoprzylepne 
karteczki i prosimy, by napisali na nich, co z dzisiejszej lekcji 
spakowaliby do swojej walizki, a co wyrzuciliby do kosza. 
Wychodząc z sali, przyklejają niepodpisane karteczki na kartkach 
z napisem: kosz, walizka.  

• Nauczyciel analizuje to, co uczniowie napisali. Jest to również 
ewaluacja naszych zajęć. 

Zał. 1  

• Fragment scenariusza dotyczący bohaterów. Będzie to raczej materiał 
dla nauczyciela, ale można również odpowiednie fragmenty rozdać 
uczniom w czasie pracy grup. 

 

WYSTĘPUJĄ: 

Królowa Tamira / Matka 

Królowa doskonale wspaniała i wspaniale idealna. Nie popełnia błędów, nigdy się 
nie myli, nigdy się nie brudzi. Jest piękna pięknością nieskazitelną i wzbudzającą 
powszechny podziw, a także zazdrość. Królowej zazdrość nie przeszkadza, 
królowa się zazdrością karmi. No, może czasem cierpi na niestrawność, ale o tym 
się przecież nie mówi. Forma, przede wszystkim liczy się forma! Forma Królowej 
jest wyśmienita! A co ze środkiem? Co też królowa ma w środku formy? Tego nie 
wie nikt. Nawet królowa, bo ona do swojego środka nie zagląda nigdy. Z zasady 
brzydzi się bowiem wszelkimi środkami, bebechami, żołądkami, uczuciami, 
jelitami. Całym tym fizjologiczno-emocjonalnym bajzlem. To takie nieestetyczne, 
nieprzewidywalne, bueee… Zewnętrze, wizerunek – oto, co jest warte uwagi, oto - 
na co mamy wpływ. O reszcie zapomnijmy, zamiećmy pod dywan, przysiądźmy 
fałdą sukni od najlepszych projektantów. (Tamira - imię irańskie, oznaczające 
kogoś twardego, nieczułego) 

 

Król-mał żonek / Ojciec 

Postać okazale zajmująca przestrzeń, ale bez znaczącego wpływu na przebieg 
akcji. Figurant w typie amanta o olśniewającym uśmiechu i urodzie aktora 
hollywoodzkiego, którym zresztą jest (Gerard Philippe?). Jego popularność jest 
wielka, bo gra także w serialach. Człowiek pachnący, bywający, ujmujący. Miękki, 
serdeczny i miły, ale jakby bez właściwości. I z tego względu właśnie wybrany 
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Wykonajcie plakat prezentujący królewnę Mirandę/Córkę. Pamiętajcie  
o przyjętych kryteriach (nacobezu). Na wykonanie zadania macie 30 minut. 

 

5. Prezentacja przygotowanych plakatów. 

• Grupy prezentują po kolei swoje prace. Inni uczniowie dokonują 
oceny koleżeńskiej, odnosząc się do przyjętych wcześniej 
kryteriów. Zwracamy  uwagę, by najpierw wskazali-co się grupie 
udało, a potem to-co mogliby poprawić.  

6. Rozmowa podsumowuj ąca. 

• Rozmawiamy z uczniami na temat Królestwa Absolutnej 
Doskonałości i jego mieszkańców. W zależności od 
zaawansowania uczniów bardziej lub mniej inicjujemy dyskusję. 
Zależy nam, by uczniowie sami dokonali oceny zarówno 
bohaterów jak i ich ideałów, dążeń, celów życiowych. Mogą 
dokonywać odniesienia do własnych doświadczeń, obserwacji. 
Nawiązywać do reklam, celebrytów. Ważny jest również problem 
dążenia do ideału, doskonałości. Nie chodzi nam w tej dyskusji  
o negację samodoskonalenia, osiągania wyznaczonych celów, ale 
raczej na wskazaniu prawdziwych wartości i odkrywaniu tego, co 
daje człowiekowi zadowolenie, szczęście. 

• Propozycje pytań:  

W jaki sposób materiały, których użyliście, wykonując plakat, wpływają na oceną 
przedstawionych postaci? 

Co decydowało o tym, że królestwo było doskonałe? 

Na czym skupiają uwagę dorośli mieszkańcy królestwa? 

Kto nie pasuje do Królestwa Absolutnej Doskonałości i dlaczego? 

Czy chciałbyś/byś zamieszkać w Królestwie Absolutnej Doskonałości? Uzasadnij 
swoją decyzję. 

Po co są ideały, wzory? Kto jest dla ciebie wzorem i dlaczego? Jakie cele sobie 
wyznaczasz? Co w twoim życiu jest ważne? Dlaczego warto dążyć do 
wyznaczonych celów? 

 

7. Zakończenie. 
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• kształtuje umiejętność świadomego dokonywanie wyborów,  

• rozwiązuje zadania tekstowe, 

• potrafi współpracować w zespole, 

• tworzy opis, 

• czyta poprawnie tekst, 

• słucha czytanego tekstu ze zrozumieniem. 

Metody: 

- mini wykład, 

- rozmowa kierowana, 

- oglądowa, 

- słowna, 

- drama. 

Formy pracy: 

- indywidualna, 

- grupowa. 

Materiały dydaktyczne: 

- szary papier, flamastry, pastele oleiste, magnesy, 

- piosenka „Reklama” zespołu K.A.S.A. wraz z wideoklipem  

https://www.youtube.com/watch?v=_nDOGqgX18A 

Przebieg zaj ęć: 

1. Przed udaniem się na spektakl nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat 
sztuki, którą mają obejrzeć. Prosi o zwrócenie uwagi na scenografię, 
użycie środków scenicznych oraz działanie reklam i różnorodnych 
rankingów na zachowanie bohaterów, a w szczególności królowej. 

2. Po obejrzeniu spektaklu nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat użytych 
środków scenicznych (rekwizyty, dekoracje, muzyka, światła, środki 
multimedialne), ich znaczeniu i wpływie na odbiór sztuki.   

3. Prowadzący omawia z dziećmi treść przedstawienia wskazując bohaterów 
i ich cechy. Wspólnie ustalają przebieg wydarzeń. 
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4. Nauczyciel dzieli uczniów na 5 grup, które losują poszczególnych 
bohaterów i wspólnie wypisują ich cechy przed i po zniknięciu królewny 
Mirandy. Robią to na szarym papierze na konturze narysowanej postaci 
(nauczyciel może wcześniej przygotować takie karty lub poprosić dzieci  
w grupach, aby odrysowały najmniejsze spośród siebie, uważając na 
ubranie. Do odrysowywania najlepsze będą markery lub pastele oleiste). 
Dzieci dorysowują najbardziej charakterystyczne cechy wyglądu swoim 
bohaterom, bez kolorowania – szkic. Następnie przedzielają postać 
kreską na pół i na jej lewej stronie zapisują cechy sprzed, a na prawej po 
zniknięciu królewny.  Nauczyciel kontroluje pracę i w razie potrzeby 
podpowiada. Może też wypisać pomieszane cechy poszczególnych 
postaci i poprosić dzieci, by je odpowiednio zapisały na lewej lub prawej 
stronie swojego bohatera. 

Przykładowe cechy: 

Królowa Tamira 

Przed – dążąca do doskonałości za wszelką cenę; gotowa poświęcić wszystko  
i wszystkich łącznie ze swoją córeczką; bezwzględna ; uparta; przekonana  
o swojej racji; wierząca bezgranicznie doradcom, rankingom i maszynie UDUD 
(urządzenie do ustalania doskonałości); nie okazująca czułości nawet jedynej 
córce;  

Po – długo trwała przy swoich wytycznych na życie zanim zmieniła stosunek do 
świata i bliskich; zaczęła przytulać córkę; zaakceptowała ją taką, jaką była; 
zrozumiała, że rodzina i jej dobro są najważniejsze; przestała słuchać podszeptów 
reklam i rankingów; 

Król Edwin Pięknousty 

Przed – posłuszny wobec żony; nie mający własnego zdania; uwielbiający 
pokazywać się w filmach; stale uśmiechnięty, wręcz na zawołanie; kochający 
swoją córkę; lubiący się z nią bawić; 

Po – zasmucony, tęskniący; poszukujący swojej córeczki; opuszczający plan 
filmowy i zdjęcia reklamowe; próbujący przekonać żonę do zmiany; 

Królewna Miranda 

Przed – coraz bardziej zakompleksiona; zrozpaczona, że nie kocha jej mama, bo 
nie jest doskonała; smutna; samotna; rozżalona; 
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przyklejać, dopisywać, rysować. (Można wprowadzić pojęcie 
kolaż). 

• Wspólnie z uczniami ustalamy, co powinno znaleźć się na 
plakacie, czyli co musi zawierać prezentacja-plakat. Jeśli 
stosujemy ocenianie kształtujące, to będzie to nacobezu (kryteria 
sukcesu) do tego zadania. Przypominamy, co zawiera „opis” 
postaci, bo mimo że będzie to forma plastyczna, to właśnie 
będziemy „opisywać” bohaterów. 

• Przykładowe nacobezu dla każdej grupy: 

Podaje informacje o bohaterze, np. kim jest, czym się zajmuje. 

Pokazuje jego wygląd. 

Nazywa cechy usposobienia, charakteru, zainteresowania. 

Wykonując zadanie, wszyscy członkowie grupy współpracują. 

Wykazuje się pomysłowością. 

Przygotuje ustne omówienie plakatu. 

• Zadania dla grup: 

Grupa 1. 

Wykonajcie plakat prezentujący królową Tamirę/Matkę. Pamiętajcie  

o przyjętych kryteriach (nacobezu). Na wykonanie zadania macie 30 minut. 

Grupa 2. 

Wykonajcie plakat prezentujący króla-małżonka/Ojca. Pamiętajcie o przyjętych 
kryteriach (nacobezu). Na wykonanie zadania macie 30 minut. 

 Grupa 3. 

 Wykonajcie plakat prezentujący Mistera Wizaż’a/Naczelnego Doradcę Królestwa 
ds. Wizerunku. Pamiętajcie o przyjętych kryteriach (nacobezu). Na wykonanie 
zadania macie 30 minut. 

Grupa 4. 

Wykonajcie plakat prezentujący Perfekcyjną Ochmistrzynię. Pamiętajcie  
o przyjętych kryteriach (nacobezu). Na wykonanie zadania macie 30 minut. 

Grupa 5. 
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Środki dydaktyczne: 5 dużych arkuszy papieru, stare, kolorowe czasopisma, 
ścinki tkanin, koraliki, wstążki, klej, nożyczki, kredki, pisaki, karteczki 
samoprzylepne, kartki z napisami: kosz, walizka, fragment scenariusza (zał. 1) 

 

Czas trwania  zajęć: 90 minut (2 lekcje) 

 

Przebieg lekcji 

 

1. Podział klasy na 5 grup. 

• Dokonujemy podziału klasy na grupy w dowolny sposób,  
np. odliczając od 1do 5. Jeśli mamy „patyczki”, to losujemy składy 
grup. 

2. Zapisanie tematu lekcji i podanie celów lekcji. 

• Sprawdzamy, czy uczniowie rozumieją cele lekcji. Prosimy, by 
chętne osoby powiedziały, czym będziemy się zajmowali na 
zajęciach. Warto przy pierwszym celu zwrócić uwagę uczniom, że 
„wypowiadać się” można w różny sposób (ustnie, pisemnie, 
plastycznie). 

3. Ćwiczenia w mówieniu. 

• Uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami po obejrzeniu spektaklu. 
Są to zupełnie swobodne wypowiedzi, nie oceniamy ich, nie 
komentujemy. Warto jednak zwrócić uwagę, by uczniowie  
w swoich wypowiedziach posługiwali się słownictwem 
nazywającym elementy dzieła teatralnego (gra aktorska, 
reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, lalki, kostiumy, rekwizyty, 
muzyka, choreografia) 

4. Przekład intersemiotyczny - praca w grupach. 

• Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie plakatu 
prezentującego jednego z mieszkańców Królestwa Absolutnej 
Doskonałości. Uczniowie wykorzystują do tego  kolorowe 
czasopisma, kawałki tkanin i inne zgromadzone materiały, mogą 
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Po – ufająca swoim przyjaciołom; coraz bardziej pewna siebie; wesoła; 
uśmiechnięta; doświadczająca czułości; po przemianie mamy szczęśliwa  
i spełniona jako kochane dziecko; 

Krasnoludki 

Przed – wesołe; rezolutne; zaradne; przyjacielskie względem siebie; wspierające 
się; usłużne; pomysłowe; 

Po – oprócz tego co przed spotkaniem z królewną, to także otwarte na przyjęcie 
Mirandy do swego grona; okazujące jej czułość, przytulające;  

Redaktor Pudelek 

Przed – żądny sensacji; wścibski; wszędobylski; głośny; wierzący w swoją 
nieomylność; narzucający swoją wolę; wymuszający odpowiedzi; 

Po – bez zmian wykazuje wszystkie powyższe cechy; 

 

5. Uczniowie prezentują prace i omawiają swoich bohaterów. Mogą 
uzupełniać swoje zapiski o pomysły innych grup. 

6. Prowadzący wyjaśnia, że jako zadanie domowe uczniowie napiszą opis 
jednej z omawianych postaci, uwzględniając ewentualną przemianę oraz 
cechy wyglądu. Na sprawdzenie tego zadania umawia się na kolejny 
tydzień. Może też wspólnie z uczniami stworzyć taki opis na lekcji. 

7. Nauczyciel zapisuje na tablicy przysłowia, które dzieci wyjaśniają  
i przepisują do zeszytów: 

Reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś,  
o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś. 

Reklama dźwignią handlu. 

Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. 

8. Prowadzący pokazuje dzieciom wideoklip „Reklama” zespołu K.A.S.A. 
Następnie omawia z dziećmi treść piosenki i przypomina refren. Przy 
kolejnym odtworzeniu dzieci mogą tańczyć i śpiewać refren. 

9. Nauczyciel rozdaje uczniom małe karteczki w 5 kolorach i prosi, aby 
każde z dzieci zapisało na niej dowolny rzeczownik i zapamiętało swój 
kolor. Następnie zbiera kartki i zaprasza uczniów do ponownego dobrania 
się w zespoły danego koloru.  
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10. Prowadzący losuje pośród zespołów zapisane karteczki, prosi o wybranie 
jednego z rzeczowników i wymyślenie jego reklamy telewizyjnej. 
Następnie dzieci prezentują swoje reklamy. 

11. Nauczyciel z uczniami układa i rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące 
ilości reklamowanych przedmiotów, ich ceny.  

 

Iwona Skiba , nauczycielka kształcenia zintegrowanego  
z językiem angielskim w Szkole Podstawowej 61 w Szczecinie. 
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WITAMY W KRÓLESTWIE ABSOLUTNEJ 

DOSKONAŁOŚCI! 
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PO 
OBEJRZENIU PRZEDSTAWIENIA 

Zajęcia przewidziano na 2 godziny lekcyjne. Można je przeprowadzić na języku 
polskim lub godzinie wychowawczej połączonej na przykład z plastyką 

 

TEMAT: WITAMY W KRÓLESTWIE ABSOLUTNEJ DOSKONAŁO ŚCI! 

Uczeń: 

• świadomie uczestniczy w odbiorze dzieła teatralnego; 

• nazywa swoje reakcje jako odbiorcy spektaklu teatralnego; 

• wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, 
reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, lalki, kostiumy, rekwizyty); 

• charakteryzuje i ocenia bohaterów; 

• konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 

• wyraża swój stosunek do postaci; 

• współpracuje z grupą 

 

Cele w języku ucznia: 

• Wypowiem się na temat obejrzanego spektaklu. (Dotyczy nie tylko  
wstępnej części lekcji, ale całych zajęć) 

• Wskażę cechy bohaterów. 

• Współpracując z grupą, wykonam plakat na określony temat. 

 

Metody i formy:  rozmowa, przekład intersemiotyczny z zastosowaniem techniki 
kolażu, metoda kosz i walizka; praca w grupach                          
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2. Gdy w wypowiedziach dzieci pojawi się określenie ”doskonałość”  
skupiamy się na nim i odwołujemy się do idealnych kół. Są piękne – ale 
czy są „sympatyczne”?  Przypominamy o różnorodności przyjaciół 
królewny. 

3. Odczepiamy z tablicy białe –„idealne” koła i proponujemy, by uczniowie je 
zmienili w bohaterów spektaklu . Mogą zmienić ich kolor, dodać elementy 
( np. czapkę, duży nos, fryzurę ). Każda decyzja jest dobra – to 
indywidualny wybór. 

4. Staramy się, obserwując pracujące dzieci, unikać wartościowania. 

5. Eksponujemy gotowe, wielobarwne prace, ale nie jak poprzednio na 
tablicy –tym razem dzieci trzymają je w dłoniach i „animują” rozmowy 
między stworzonymi postaciami.  

6. Podsumowujemy zajęcia: idealna doskonałość jest możliwa i pożądana w 
świecie matematyki – wśród ludzi doceniamy ró żnorodno ść  
i umiej ętno ść okazywania sympatii. 

 

 

 

 

Agata Kunert, nauczycielka  edukacji wczesnoszkolnej w 
Szkole Podstawowej 10 w Szczecinie 
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MÓJ  IDEALNY  KOLEGA 
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH III KLASY SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ  

Zajęcia odbywają się przed i po  obejrzeniu przedstawienia  

 

TEMAT : MÓJ  IDEALNY  KOLEGA 

 

Rodzaje aktywno ści: 

- edukacja społeczna, 

- edukacja matematyczna, 

- edukacja techniczna. 

 

Cele ogólne:  

• Nauka wyrażania emocji ; 

• Bogacenie słownictwa związanego z nazywaniem emocji powiązane  
z ich wartościowaniem; 

• Poznanie właściwości okręgu; 

• Nauka kreślenia  cyrklem ; 

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; 

• Rozwijanie kreatywności plastycznej. 

 

Cele operacyjne:  

 

Uczeń : 

• doświadcza emocji związanych z wykonaniem trudnego zadania 
technicznego,  
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• potrafi  wypowiedzieć się na temat odczuwanych emocji w życzliwy, 
akceptowany społecznie sposób , 

• podejmuje próby określenia zakresu pojęć : „ ideał” –„ indywidualność”, 

• określa cechy bohaterów przedstawienia, 

• wykreśla i opisuje właściwości okręgu, 

• wykonuje twórczą pracę plastyczno-techniczną, 

• życzliwie wyraża się o pracach rówieśników. 

 

Formy pracy:  

-  grupowa, 

-  indywidualna. 

 

Metody pracy:  

-  rozmowa kierowana, 

-  aktywność twórcza. 

 

Środki i materiały dydaktyczne:  

Po jednym arkuszu białego brystolu A4, cyrkiel dla każdego ucznia, tablica do 
ekspozycji prac, pisaki, kredki, papier kolorowy, nożyczki, klej. 

 

Warunki pracy:  

sala do zajęć zintegrowanych 

czas trwania zajęć: 45 minut + 90 minut 

 

Przebieg zaj ęć: 
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Część pierwsza: „ Ideał” 

 

1. Rozmawiasz z dziećmi o idealnych kształtach –tak  kierujesz rozmową, by 
skupiły uwagę na kole  i okręgu. Podajesz definicję –„okrąg to zbiór 
punktów równo oddalonych od środka okręgu”. Podkreślasz „powagę” 
naukowej definicji ze świata dorosłej matematyki. Omawiasz różnice 
między okręgiem a kołem. 

2. Proponujesz uczniom, by każdy z nich stworzył swój ideał – koło  
z kolorowego kartonu. Uczysz posługiwania się cyrklem –dzieci 
potrzebują paru prób, by uzyskać zadowalający efekt –uprzedź je  o tym. 
W czasie pracy często używasz zwrotów: „doskonale”, „dokładnie”, 
„precyzyjnie”, „starannie”, „perfekcyjnie”. Uwaga : koła nie mogą być zbyt 
duże . 

3. Po wycięciu narysowanych kół prosimy, by dzieci, jako  ich twórcy, nadały  
im imiona .  Koła  eksponujemy na klasowej gazetce ściennej pod hasłem: 
„ 

4. Kierujemy rozmową z uczniami – czy trudno jest stworzyć ideał? 
Zachęcamy, by mówiły o emocjach, jakie towarzyszyły im w czasie pracy. 
Doceniamy włożony w pracę wysiłek. 

 

 

 

 

 

Część  druga: „Indywidualno ść- różnorodno ść” 

 

1. Po obejrzeniu spektaklu uczniowie wypisują  na tablicy zapamiętane 
imiona bohaterów sztuki. Zbiorowo określają cechy postaci i zaznaczają 
swoje wybory ( np. kolorem).zachęcamy do swobodnego wyrażania opinii. 


