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Ze złożonego na pół materiału 
wycinam kształt renifera.

Aby łatwiejsze było zszycie dwóch 
kawałków ze sobą mocujemy je 
szpilkami.

4

5 Ozdabiamy renifera kolorową 
tasiemką, można też doszyć oczy, 
wszystko według inwencji własnej.

CZAS REALIZACJI: 60 minut

CELE GŁÓWNE:
• rozwijanie i rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
• rozwijanie zdolności twórczych,
• pobudzanie kreatywności

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wykonuje pracę plastyczną wskazaną metodą               

i zgodnie z instrukcjami podanymi przez nauczyciela,
• współpracuje w grupie,
• wykazuje inwencję twórczą,
• doprowadza pracę do końca.

METODY PRACY:
• instrukcja,
• pokaz,
• realizacja zadań twórczych,
• szycie maszynowe

FORMA PRACY:
• indywidualna,
• grupowa.

TEMAT: Renifery Św. Mikołaja
Do wykonania Reniferów Św. Mikołaja 
potrzebne będą:
• materiał 2xA4 (można wykorzystać stary 

polar, koc, ręcznik itp.), 
• kolorowa tasiemka, 
• nożyczki, 
• szpilki, 
• nici, 
• maszyna do szycia (można wykonać 

renifery ręcznie), 
• wypełniacz (ze starej poduszki), 
• szablon renifera.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przeszywamy na maszynie (lub 
zszywamy ręcznie) pozostawiając 
otwór o długości około 2cm, 
następnie wywijamy na prawą stronę 
a do środka wkładamy wypełniacz, 
zaszywamy otwór ręcznie.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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CZAS REALIZACJI: 2 x 45 minut

CELE GŁÓWNE:
• odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym 

efektem, pobudzanie kreatywności uczniów,
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wykonuje pracę plastyczną wskazaną metodą i zgodnie                      

z instrukcjami podanymi przez nauczyciela,
• współpracuje w grupie,
• wykazuje inwencje twórczą przy wykonywaniu pracy,
• dokonuje autokorekty,
• doprowadza pracę do końca.

METODY PRACY:
• realizacja zadań twórczych,
• instrukcja,
• pokaz.

FORMA PRACY:
• indywidualna,
• grupowa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:TEMAT: Bocian – pierwszy zwiastun wiosny

Do wykonania bociana potrzebne będą środki dydaktyczne:
- gazety reklamowe (duże),
- ręczniki papierowe,
- klej do tapet,
- drucik,
- taśma klejąca,
- farba: biała, czarna, czerwona, pędzel.

Duże gazety reklamowe zwijamy formując poszczególne elementy bociana.

GŁOWA KORPUS

Łączymy głowę z korpusem za pomocą taśmy 
klejącej. 

Z kolejnej dużej gazety reklamowej 
wykonujemy dwie nogi bociana.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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Z kilku sztuk gazety 
formujemy skrzydła 
bociana.

Za pomocą taśmy klejącej 
mocujemy skrzydła do 
korpusu.

Smarujemy całego bociana klejem do 
tapet i owijamy ręcznikami papierowym.
   
Czekamy do wyschnięcia około 24 godz.

Do skrzydeł mocujemy drucik 
(służący do powieszenia bociana) 
następnie malujemy bociana białą 
farbą, dziób i nogi - czerwoną, 
końcówki skrzydeł - czarną.
      

Po wyschnięciu bocian gotowy do umieszczenia na drzewie.

Dołączamy nogi do korpusu.
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE GŁÓWNE:
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości dziecka,
• rozwijanie zdolności manualnych,
• cieszenie się uzyskanym efektem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wykonuje pracę plastyczną wskazaną metodą i zgodnie instrukcjami 

podanymi przez nauczyciela,
• współpracuje w grupie,
• wykazuje inwencję twórczą przy wykonywaniu pracy.

METODY PRACY:
• instrukcja,
• pokaz.

FORMA PRACY:
• indywidualna,
• grupowa.

TEMAT: Przyjaźń ważna sprawa  
– bransoletki przyjaźni

Bransoletki gotowe, można je 
zapakować w ozdobny papier 
i obdarować Przyjaciela.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Do wykonania bransoletki potrzebne 
będą następujące środki:
- stare koszulki bawełniane,
- nożyczki.

Koszulkę tniemy na paski o szerokości 
około 2cm (do wykonania bransoletki 
niezbędne będą dwa paski o długości 
około 40cm), następnie delikatnie 
rozciągamy paski które formują się w 
ruloniki.

Składamy ruloniki na połowy 
wyznaczając środek układamy je w 
kształcie krzyża.

Z rulonika nr1 robimy pętlę na 
dole, a z rulonika nr2 na górze.

Wkładamy rulonik nr4 
do pętli z nr1 a rulonik 
nr3 do pętli nr2.

Ściągamy ruloniki aż będą 
wyglądały tak jak na 
rysunku.

Czynności te wykonujemy tak długo, 
aż uzyskamy odpowiednią długość 
(około 10-15cm). Na końcu plecionki 
zbieramy wszystkie cztery końce i 
związujemy je w supeł, który umożliwi 
to mocowanie bransoletki.
 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE GŁÓWNE:
• pobudzanie kreatywności uczniów,
• odkrywanie przyjemności tworzenia, 
• rozbudzanie indywidualnych zdolności twórczych,
• rozwijanie wrażliwości estetycznej
• cieszenie się uzyskanym efektem 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wykazuje inwencje twórczą przy wykonywaniu pracy,
• wykonuje pracę wskazaną metodą i zgodnie                      

z instrukcjami podanymi przez nauczyciela,
• dokonuje autokorekty,
• doprowadza pracę do końca

METODY PRACY:
• instrukcja,
• pokaz.

FORMA PRACY:
• indywidualna

TEMAT:  Tulipany – na Dzień Mamy
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Do wykonania tulipana potrzebne będą 
następujące środki dydaktyczne:
- materiał wielkości 12x20cm,
- wypełniacz,
- kolorowe tasiemki,
- filc,
- nici, igły (maszyna do szycia),
- nożyczki,
- klej na gorąco,
- patyczki do szaszłyków.

Dłuższy bok tkaniny składamy na 
1,5cm, przeszywamy na maszynie do 
szycia.

Składamy materiał lewą stroną na pół i 
przeszywamy na maszynie w odległości 
około 1 cm. Fastrygujemy przeciwległy 
dłuższy bok tulipana.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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Kwiatki gotowe 
do obdarowania 
najukochańszych Mam.

Ozdabiamy tulipany kolorową 
tasiemką.

 Z kawałka filcu wycinamy dwa płatki 
kwiata, które następnie mocujemy za 
pomocą kleju na gorąco.

Wkładamy patyczek do szaszłyków 
i ściągamy fastrygę, następnie 
wywijamy główkę tulipana na prawą 
stronę, a w środku umieszczamy 
wypełniacz.

Dzielimy górę tulipana 
na cztery punkty, które 
następnie ze sobą zszywamy.
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE GŁÓWNE:
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka 

oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
• pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie 

przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wykonuje pracę plastyczną wskazaną metodą i zgodnie  

z instrukcjami podanymi przez nauczyciela,
• współpracuje w grupie,
• zna zasady pracy techniki „papierowa wiklina”,
• wykazuje inwencję twórczą przy wykonywaniu pracy,
• dokonuje autokorekty,
• doprowadza pracę do końca.

METODY PRACY:
• realizacja zadań twórczych,
• instrukcja,
• pokaz,
• praca techniką „papierowa wiklina”.

FORMA PRACY:
• grupowa,
• indywidualna.

TEMAT:  Recyklingowe serce 
     z papierowej wikliny

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Do wykonania serca potrzebne będą 
środki dydaktyczne:
- gazety reklamowe (duże),
- klej do papieru,
- patyk do szaszłyka,
- nożyczki,
- klamerka bądź spinacz biurowy,
- drucik,
- kombinerki lub szczypce.

Dużą gazetę reklamową  tniemy na 
sześć pasów o szerokości około 4 cm.

Do jednego z pasków przykładamy 
skosem patyczek szaszłykowy. 

Papier ściśle nawijamy na patyczek tak, 
aby powstała jak najdłuższa i najcieńsza 
rurka.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
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5 Końcówkę podklejamy.

Do wykonania jednego serca niezbędne 
jest skręcenie 5-8 papierowych rurek.

Do jednej z papierowych rurek, wkładamy 
drut o tej samej długości.

Formujemy kształt serca.

Końcówki nakładamy jedną na drugą i 
zaciskamy kombinerkami lub szczypcami.

Do dolnej części serca dokładamy 
kolejna rurkę przyklejając ją klejem.

Przyklejoną rurką owijamy serce, gdy 
kończy się, przedłużamy ją wkładając 
koniec jednej rurki w drugą.
   

Gotowe serce malujemy lub zostawiamy 
niepomalowane (możemy ją ozdobić w 
dowolnie wybrany sposób).
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CZAS REALIZACJI: 90 minut

CELE GŁÓWNE:
• kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
• rozwijanie zainteresowania dzieci sztuką teatralną. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• zna pozytywnych i negatywnych bohaterów bajki,
• potrafi wyciągać wnioski  z przedstawionej bajki,
• umie współdziałać w grupie,
• bierze udział w przygotowaniu spotkań i przyjmowania 

gości w szkole,
• odgrywa wyznaczoną rolę jako aktor żywej sceny,
• reguluje oddech podczas mówienia, recytowania.

METODY I FORMY PRACY:
• aktywizujące twórczą działalność dzieci,
     (teatralne, muzyczne, ruchowe).

POMOCE:
• stroje do przebrania dla każdego aktora,
• ilustracje przedstawiające kolejne sceny.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część I
Przywitanie zebranych gości.

Część II
Inscenizacja pt „Czerwone Kapturki”.

Osoby:
Wilk
Gajowy
Czerwony Kapturek – ten właściwy- dziewczynka
Czerwony Kapturek- Szkot
Czerwony Kapturek- Murzynek
Czerwony Kapturek- Indianin
Czerwony Kapturek- Rosjanka
Czerwony Kapturek- Włoszka
Czerwony Kapturek- Węgierka
Czerwony Kapturek- Niemka
Czerwony Kapturek- Eskimos
Czerwony Kapturek- Japończyk
Czerwony Kapturek- Chińczyk
Czerwony Kapturek- Kowboj
Czerwony Kapturek- Hinduska
Czerwony Kapturek- Arab
Chór (mogą być zwierzątka, drzewa, wróżki, duszki 
itp.)

(Wchodzi Czerwony Kapturek króry śpiewa smutno 
melodię: „Nie dla mnie sznur samochodów”. Za 
Kapturkiem idzie Gajowy, pociesza dziewczynkę.)
Czerwony Kapturek:
Zgubiłam- drogę do Babci …
Kto w środku lasu mi pomoże?
Zgubiłam drogę do Babci...
Zgubiłam ścieżkę, zgubiłam dróżkę… O Boże! 
(zaczyna płakać)
Uuuu…zgubiłam się! Zgubiłam…
Gajowy:
No, nie rycz, Czerwony Kapturku… Słyszysz? Nie 
becz tak głośno, bo mi zwierzostan wypłoszysz… 
(zdenerwowana) Cicho bądź! Co za głupia 
dziewucha!
Czerwony Kapturek:
Ale ja jestem zgubiona … uuu…
Gajowy:
Nie jesteś zgubiona tylko zbłądzona. A do Babci 
idzie się tak: skręcisz za tym dębem w lewo… 
potem…
Czerwony Kapturek:
Ale ja i tak nie trafię… uuu…
Gajowy:
Co za trąba! Chodź … (wychodzą)
Chór:
Rośnie trawa, hop, hop, hop, Z gajowego dzielny… 
dzielny …. dzielny chłop
(chór może stac przed sceną lub wchodzić na 

scenę podczas każdej kwestii). 
Wbiega zdyszany wilk
Wilk:
No i nie zdążyłem! A niech to… ! nie zdążyłem! 
(siada zrezygnowany) Odpocznę chwilę i zaraz 
dogonię tego zaryczanego Kapturka… Parę minut 
opóźnienia nic tu nie zmieni…
Ale jak ja mam wszędzie zdążyć? Babcie na całym 
świecie opowiadają wnuczkom bajkę o Czerwonym 
Kapturku. Tych czerwonych kapturków jest wiele, 
a ja jestem jeden jedyny wilk. Biegam od bajki do 
bajki ledwo zdążam. Jak jeden wilk może być i tu 
i tam? (słychać odgłos tam-tamów) i tu… i tam… 
tam.. tam.. Tam-tam? Skąd tu tam-tam?
Chór:
Szumi las szu, szu, szu….
Co się będzie działo tu?
(Wchodzi Czerwony Kapturek - Murzynek. Stuka na 
bębenku i podśpiewuje)
Murzynek:
Tam, tam, tam! Ta-ta-ta tam, tam!
Tam, tam, tam! Ta-ta-ta tam, tam!
Wilk:
Kogóż to widzą moje piękne oczy?
Murzynek:
Witam, Panie wilku!
Wilk:
Co ty tu robisz?
Murzynek:
Idę do Babci, jak zwykle… a właściwe i - niezwykle. 
Bo Babcia dzisiaj kończy sto lat.
Wilk
Ale to przecież nie twój las!
Murzynek:
Ale Babci moja! Niosę jej laurkę i różne pyszności. 
Lepiej pokaż mi drogę bo zacznę beczeć!
Wilk:
Tylko nie to! Dość mam ryczących Kapturków. Idź 
tędy. Potem zapytasz kogoś o drogę.
Murzynek:
No to lecę, Panie wilku. Pa! I niech Pan nie zapomni, 
że czekam z Babunią  na Pana…(wychodzi)
Wilk:
Jak to się mogło stać, że Czerwony Kapturek z 
afrykańskiego buszu trafił do tego las? Teraz będę 
musiał pożerać dwa Czerwone Kapturki… Ojej! Łeb 
mi od tego myślenia pęknie…(słychać wojenne 
okrzyki indiańskie) O rety! Do tego polowanie z 
nagonką! Muszę się szybko ukryć! 

TEMAT:  „CZERWONE KAPTURKI”

ZAJĘCIA TEATRALNE
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(Chowa się. Na scenę wbiega przerażony Murzynek, 
ścigany przez Indianina)
Indianin:
Stój! Stój, blada twarzy!
Murzynek: (zatrzymuje się i odwraca do Indianina)
No, no, tylko nie blada! Tylko nie blada!
Indianin:
Niech bardzo opalona twarzy wybaczy, ale 
myślałem, że to zasadzka! Jestem Czerwony 
Kapturek.
Murzynek:
Co takiego? Pomyłka, mój malowany kolego! 
Czerwony Kapturek to ja! Gdzieś tu jest mój wilk, on 
to potwierdzi.
(wchodzi Rosjanka. Po jakimś czasie z różnych stron 
sceny wchodzą kolejne Czerwone Kapturki.)
Rosjanka:
Zdrastwujtie. W czym mogę pomóc?
Indianin:
Naprawdę nam pomożesz?
Rosjanka:
Oczywiście, jestem pionierką i to mój obowiązek.
Indianin:
No więc posłuchaj, jestem Czerwonym Kapturkiem i 
szukam wigwamu mojej Babci…
Murzynek:
Bzdura, to ja jestem Czerwony Kapturek. Idę do 
Babuni…
Rosjanka:
Szto wy gawaricie? Czerwony Kapturek to ja!
Włoszka:
O mamma Mia! Słyszane rzeczy! Kto jest Czerwonym 
Kapturkiem? Kto?
Węgierka:
Ja. Niosę Babci smaczny tokaj, a po obiedzie 
zatańczę dla niej czardasza!
Rosjanka:
Towarzyszka babuszka nie znosi czardasza. Uwielbia 
za to pieróg urodzinowy!
Indianin
Usta bladych twarzy kłamią. Moja Babcia, gruba 
antylopa nadała mi imię Czerwonego Kapturka 
zaraz po urodzeniu…
Włoszka:
Uspokójcie się! Presto! Presto! A co ja mam na 
głowie? A komu niosę pizzę, pastasiutęi Multi milioni 
makaroni?
Chińczyk: (kłania się nisko)
Pozwól dostojna Pani, aby twój nędzny sługa wyznał 
nieśmiało, że to on, czyli ja, jestem Czerwonym 
Kapturkiem.
Rosjanka:
O nie! Czerwony Kapturek to zaszczytna nazwa 
naszej drużyny i będę tego bronić do ostatniej kropli 
krwi!
Eskimos:
Ja przepraszać! Ja szukać igloo mojej Babuni. Tu 
tran! Tu płetwa rekina! Przysmaki! Babunia kończyć 
sto lat, a ja wnuczek - Czerwony Kapturek… Gdzie 
igloo?
Węgierka:

Co tu się dzieje? Niedługo będę tańczyć czardasza 
pod górą lodową albo na krze!
Hinduska:
Góra lodowa? Kra? Budda ukarał mnie za 
nieposłuszeństwo i zmyliłam drogę! Nie 
wiecie, gdzie jest lepianka mojej Babci?
Japończyk:
Ja jestem Czerwony Kapturek z Kraju Kwitnącej 
Wiśni i niosę Babci miseczkę ryżu. Jestem wnukiem 
prawdziwego samuraja z Fudżijamy. Hai.
Włoszka:
O mamma mija! Ja oszaleję! Jeśli wy jesteście 
Czerwonymi Kapturkami - to kim ja jestem?
(wszystkie Kapturki próbują przekonać inne o swojej 
racji. Na scenie robi się coraz większa wrzawa)
Basta! Basta!
(Włoszka próbuje wszystkich uciszyć-bez rezultatu. 
Pomaga jej w tym kowboj, strzelając z kolta)
Kowboj:
Juhu! Przybywam prosto z teksasu. Właśnie 
skończyło się rodeo. Jak tylko wydoiłem dwieście 
moich krów- ręcznie- wyruszyłem w drogę! Niosę 
Babci hamburgera od McDonalda! No co się 
tak gapicie? Czerwonego Kapturka nigdy nie 
widzieliście?
Arab:
Allach jest wielki, Allach jest wszechmocny! To 
mnie Allach wybrał na Czerwonego Kapturka! Nie 
zaprzeczaj Allachowi, drogi cudzoziemcze!
Murzynek:
No nie! Tak to my się nie dogadamy! Radzę 
poszukać wilka. On zna Czerwonego Kapturka, a 
więc niech rozstrzygnie nasz problem!
Indianin:
Usta bardzo opalonej twarzy dobrze radzą!
Włoszka:
No i o czym tu dyskutować? Mamy szukać, to 
szukajmy! Presto! presto!
Chór:
Pluska strumyk: plum, plum, plum! Co to za czerwony 
tłum?
Kapturki: (śpiewają na melodię „Starzyka” zespołu 
„Śląsk”)
Idę sobie przez dąbrowę i nikogo się nie boję. 
Przeklnę lisa, przeklnę sowę bo mnie straszą 
obydwoje. W lesie chata Babci stoi i cały świat to 
wie, a wilczysko nie!
(z ukrycia wychodzi wilk)
Wilk:
Czego nie wiem czerwony kapturku?
Kapturki (razem)
Nie wiesz, gdzie mieszka Babcia.
Wilk:
To mi powiedz!
Kapturki:
Nie powiem!
Wilk:
Dlaczego?
Kapturki:
Bo Babcia jest dobra, a ty pożerasz wszystko co 
dobre.

Wilk:
Dajcie spokój! Dalsza rozmowa nie ma sensu.
Kapturki:
Dlaczego?
Wilk:
Bo to dialog! A nie można prowadzić dialogu z 
takim tłumem! Nie ma szans. Muszę się chwilę 
zastanowić. Idźcie odpocząć- tam za krzaki- i dajcie 
staremu wilkowi trochę pomyśleć. I nie kłócić się!
(Kapturki zgodnie kiwają głowami oddalają się. Wilk 
siada załamany, drapie się w głowę. Mruczy.)
Wilk:
Co za bałagan! Co za bałagan! Jak ja je wszystkie 
pozjadam?
Gajowy: (wpada z fuzją i krzyczy)
Poddaj się wilczysko!
Wilk:
Idźże do diabła, Panie Gajowy! Akurat mi w głowie 
zabawa w berka! Łeb mi pęka!
Gajowy:
No to co będziemy robić? Takie nudy!
Wilk:
Nudy? Gdzie Pan był Panie Gajowy?
Gajowy:
Po lesie chodziłem, wiewiórki liczyłem, myślałem, że 
już pożarłeś Kapturka
Wilk:
Którego?
Gajowy:
Mówię o Czerwonym…
Wilk:
Ale którym?
Szkot:
Gut Morning. Sorry, idę do Babci na popołudniową 
herbatkę, fajf o klok, i drogę zgubiłem.
Gajowy:
Tamtędy, dziewczynko
Szkot:
Ślepy jesteś? Jestem chłopcem! (upewni się) Tędy?
Wilk: (podnosi głowę, jest załamany. Pokazuje 
kierunek, w którym odeszły wszystkie Kapturki)
Nie, nie tam. Idź w tamtą stronę!
Szkot:
Tenkiu, tenkiu weri macz, Panie wilku.
Gajowy:
Co to było?
Wilk:
E, tam!
Niemiec:
Guten Tag, Her Wolf!
Gajowy:
O matko!
Wilk: (tylko pokazuje kierunek)
Niemiec:
Jawol!
(odchodzi w kierunku kapturków)
Gajowy:
Pan cos wiem, Panie wilku! Jako Gajowy mam 
obowiązek wiedzieć co się tutaj dzieje!
(wbiega Włoszka, zdenerwowana i rozkrzyczana)
Włoszka:

Panie wilku, dłużej nie mam zamiaru czekać. Proszę 
presto coś z tym zrobić!!!
(wilk mdleje)
Chór:
Trzeszczą krzaki: chrup, chrup, chrup!
Zamiast wilka będzie trup!
Włoszka:
O mamma mija! O Santa Madonna!
Gajowy:
Na pomoc! Na pomoc!
Włoszka:
Hop, hop! Chodźcie tutaj!
(ze śpiewem wchodzą Kapturki. Śpiewają wesoło 
melodię „Stokrotki”, tzn. „Gdzie strumyk płynie z 
wolna”)
Kapturki, hej Kapturki,
Ruszajcie w drogę wraz!
Pod górkę, z górki
Wędrujmy poprzez las.
Dla Babci dziś laurki
Zanieśmy póki czas.
Gajowy:
Skąd was tu tyle? I z czego się cieszycie? Bardzo 
łatwo chodzić po lesie i wydzierać się, a stare, 
poczciwe wilczysko przypłaciło to zawałem! Czy nie 
wiecie, czerwone bestie, że wilk jest pod ochroną? 
Murzynek:
Chwileczkę! Ja znam taki wierszyk… Może go 
rozśmiesz?
Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak!
Włoszka:
A idź się utop!
Niemiec:
A może ten:
Kosi, kosi, łapci…
Idziemy do Babci…
Rosjanka:
Idźże, idźże… nie dobijaj go!
(wilk wydaje przeraźliwy jęk)
Gajowy:
Idę wszystko powiedzieć żonie!
(ukrywa się z boku sceny tak, by publiczność go 
widziała)
Indianin:
Blada twarz poszła.
Japończyk:
Przyprowadzi wielkiego wojownika
Eskimos:
A on przebić nas harpunem!
Rosjanka:
Wyrzuci z drużyny pionierów…
Węgierka:
Trzeba coś postanowić!
Chińczyk:
I buremu wilkowi pomożemy, i siebie uratujemy!
Murzynek:
No to radźmy!
Rosjanka:
Czerwone Kapturki ze wszystkich stron świata- 
łączcie się!
(zaczynają radzić. Początkowo cicho i niewyraźnie, 
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potem coraz głośniej)
Gajowy: (daje wilkowi po kryjomu znaki)
Ej, Panie wilku, Panie wilku!
Wilk: (unosi głowę, otwiera jedno oko)
No? Co tam?
Gajowy:
Naprawdę Pan umiera, czy tylko tak na niby?
Wilk:
Ciii… Nic mi nie jest, ale mi się myśleć nie chce. 
Niech sami trochę pokombinują, matołki kochane. 
Słuchaj Pan! Nie takie głupie, te Czerwone 
Kapturki…
(znów omdlewa. Razem z Gajowym nasłuchują, co 
chwila mrugają do siebie porozumiewawczo)
Chór:
Wieje wiatr: wiu, wiu, wiu!
Co poradzić można tu!
Kowboj:
O kej! O kej! Ale co z tego wynika?
Niemiec:
Jak to co? Wreszcie będzie porządek.
Arab:
Jednakowoż nie chodzi u o porządek
Węgierka:
A o co?
Indianin:
Blada twarz nie rozumie? Trzeba pomóc…
Węgierka:
Tak, tak, mówiliście już o tym!
Eskimos:
Ja postanowić: ja być od dziś czerwone futerko. Jak 
być?
Wszystkie Czerwone Kapturki:
Ślicznie!
Japończyk:
A kto zastąpi burego wilka?
Eskimos:
Niedźwiedź, niedźwiedź polarny. To być groźny brat. 
Bardzo groźny i bardzo się nudzić!
Rosjanka:
I ja mam swojego niedźwiedzia, groźnego Miszkę. A 
nazywać się będę Czerwona Chusteczka.
Murzynek:
A ja mam lwa. Co prawda nie jest groźny, bo znamy 
się od lat, ale tym chętniej pomoże wilkowi. A więc 
postanowione. Kłania się - Czerwony Kolczyk
Indianin:
Postanowiłem: wejdę na wojenną ścieżkę z 
bystronogą pumą. Często skrada się pod moje tipi! 
Teraz to będzie miało sens.
Włoszka:
A imię? Jak się nazwiesz?
Indianin:
Tak jak chciał mój dziad, stary sęp… on nazwał 
mnie po swojemu: Czerwone Pióro!
Włoszka:
Pięknie… i tak romantycznie. Właśnie myślę o 
imieniu dla mnie… chyba Czerwony Szal
Kowboj:
A kto w twoim kraju zastąpi wilka?
Włoszka:

O tym postanowi moja rodzina z Sycylii. Już tam oni 
coś wymyślą, jak ich znam…
Kowboj:
Dobrze mieć taką rodzinę… Ja muszę się sam 
martwić o siebie. Okej! Będę się nazywał Czerwone 
Lasso. Od dawna mam na pieńku z pewnym 
kojotem- a więc wilka da się zastąpić! No jak?
Wszystkie Czerwone Kapturki:
Okej!
Szkot:
Zawsze marzyłem, żeby nazywać się Czerwony Kilt… 
ale kto mnie będzie zjadał?
Arab:
Jak to kto? Nessi!
Szkot:
No tak! Nasz słynny potwór z Loch Ness! Świetny 
pomysł!
Niemiec:
Ja będę Rot Hut! To znaczy Czerwony Kapelusz!
Chińczyk:
A ja- czerwona pałeczka
Arab:
Czerwony Turban! To brzmi dumnie!
Japończyk:
Ośmielę się prosić zacnych brać i piękne siostry 
o zgody na imię czerwone kimono. Pewien mój 
znajomy tygrys chętnie zastąpi dostojnego wilka.
Hinduska:
Moja kropeczka na czole…
Węgierka:
Aha… może być! A moje imię?
Niemiec:
Czamara! Czerwona Czamara!
Włoszka:
O mamma mija! Jak romantycznie…
Kowboj:
No to na co czekamy? W drogę!
(Kapturki maszerują ze śpiewem na melodię „Nie 
mruczek, nie burek” z „bajek-samograjek” J. 
Brzechwy) 
Nie mruczki, nie burki,
Nie pchły, nie ćmy,
Czerwone Kapturki
To wcale nie my!
Mamy swoje własne bajki- samograjki
I kochamy je…
Nie mruczki, nie burki,
Nie pchły, nie ćmy,
Czerwone Kapturki
To wcale nie my!
(ze śpiewem schodzą ze sceny)
Wilk: (otwiera jedno oko)
Poszli sobie?
Gajowy:
Tak, poszli, może Pan wstać.
(sam wychodzi z ukrycia. Siada obok wilka)
Wilk:
Ale błoga cisza!
Chór:
Kapie deszczy kap, kap, kap.
Złap kapturku, wilku złap!

Wilk:
A dajcie mi święty spokój!
Gajowy:
O rety! Panie wilku! Cośmy najlepszego narobili! Nie 
ma już naszej bajki!
Wilk:
Myślisz, że będzie nudno?
Gajowy:
Nudno- to raz! Żona zabierze mi strzelbę - to dwa! 
Co ja teraz pocznę? (płacze)
Chór:
Rośnie trawa hop, hop, hop!
Z Gajowego, z Gajowego beksa lala a nie chłop!
Wilk:
Coś wam nie wyszło
Chór:
Daj spokój
(odchodzi)
Wilk:
Nie rycz!
Gajowy:
Nie ryczę!
Wilk:
To kto ryczy?
Czerwony Kapturek:
Ja!
Wilk:

O mamma mija! O Santa Madonna! Dzięki Ci Allahu, 
Budda jest piękny! Panie Gajowy niech Pan patrzy!
Gajowy:
Nie wierze własnym oczom! Kapturek! Prawdziwy 
Czerwony Kapturek z krwi i kości!
Czerwony Kapturek:
Czy Pan się dobrze czuje Panie Gajowy
Gajowy:
Tak, tak cudownie. Ale dlaczego płaczesz dziecko?
Czerwony Kapturek:
No bo czekamy z Babcią na wilka, czekamy i nic. 
Czy nasza bajka się zacięła?
Wilk:
Ależ nie! Biegnij dziecko do Babci! Zaraz tam będę! 
(Kapturek wybiega) No i co, Panie Gajowy?
Gajowy:
Ocalenie! Jesteśmy ocaleni! I nasza bajka też 
ocalona! Niech Pan leci Panie wilku! I niech się Pan 
spieszy, będę tam za piętnaście minut!
(wilk wybiega. Gajowy patrzy na zegarek, wzdycha 
szczęśliwy i chodzi ze sceny)
Chór:
Świeci słońce i jest klawo!
Teraz wy nam bijcie brawo!
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE:
• kdydaktyczny:  Utrwalenie znajomości mitów greckich. 
• wychowawczy:  Likwidowanie poczucia alienacji, 

integrowanie zespołu. Doskonalenie umiejętności pracy 
w grupie.

• rewalidacyjny: Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci, 
myślenia twórczego. 

FORMY PRACY:
• praca w grupie.

POMOCE:
• ekran,
• laptop,
• nagrania CD,
• projektor multimedialny,
• stroje do przebrania dla każdego aktora.

TEMAT:  Mity greckie 
     - Jabłko niezgody”

Występują:
Zeus 

Afrodyta 
Atena 
Hera 
Parys 
Eris 

Prima 
Hekabe 

Narrator:
Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było gdyby... 
Gdybyśmy mogli zmienić bieg historii, życia, 
wydarzeń…Zatem spróbujmy. Wszyscy znamy 
historię pewnego jabłka, wyboru miss Olimpu i 
wojny trojańskiej. A gdyby tak...Była sobie góra — 
wysoka, otulona mgłą, smagana wiatrem. Mieszkali 
na niej Bogowie. Pewnego dnia na górze, która 
jak się pewnie domyślacie nazywała się Olimp, 
zorganizowano imprezę. Powodem były zaślubiny 

boginki morskiej Tetydy i księcia Peleusa. Ach, 
co to był za ślub... Od ambrozji uginały się stoły, 
a nektar lał się strumieniami. Zostali zaproszeni 
wszyscy Bogowie. Wszyscy, z wyjątkiem Eris — bogini 
niezgody. Domyślacie się pewnie dlaczego. Straszna 
z niej była jędza i intrygantka.
Eris:
Ach, jaka cudna młoda para. Wybaczcie mi 
proszę, że taka jestem roztargniona i zapomniałam 

o Waszym prezencie. Ale w koszyku mam coś, 
co pewnie spodoba się wszystkim, a kobietom 
szczególnie. (rzuca na stół jabłko z napisem — DLA 
NAJPIĘKNIEJSZEJ)
Narrator:
Pomiędzy boginiami zawrzało. Przekrzykiwały 
się nawzajem, wyrywały sobie jabłko z dłoni. 
Najgłośniej krzyczały Hera, Atena i Afrodyta. Zrobiło 
się takie zamieszanie, że do akcji musiał wkroczyć 
sam Zeus.
Zeus:
Drogie Panie, czy takie zachowanie przystoi 
damom? A gdzie Wasza ogłada, kultura, maniery?
Boginie:
O Gromowładny, rozsądź, której z nas należy się 
jabłko. Z Tobą liczą się wszyscy.
Zeus:
(na boku)Jak wybrnąć z sytuacji? Dam jabłko Herze, 
posądzą mnie o kumoterstwo. Dam pozostałym... w 
domu Hera urządzi mi piekło przez całą wieczność. 
Przecież jestem nieśmiertelny. (głośno) Mam! 
Piękne Panie. Wyboru, jako osoba postronna i 
obiektywna, dokona Parys. (ciszej)
Niech sobie małolat radzi. Uff.
Narrator:
I tak wszechmocny Zeus zrzucił czarną robotę i 
odpowiedzialność na biednego Parysa.
Parys: 
Czcigodne Panie. Pozwolę sobie wysłuchać 
Waszych argumentów. Która z Was powinna 
otrzymać to oto jabłko i dlaczego? Najpierw 
poproszę Ciebie Hero.

Hera:
Jestem królową nieba. Jeśli mnie wybierzesz, 
będziesz wielkim królem i narody kłaniać Ci się 
będą, znosząc daniny bogate.
Narrator:
Oczyma wyobraźni Parys zobaczył przemakający 
dach swego lichego szałasu. Już widział piękne, 
pełne luksusu pałace, w których mógłby 
zamieszkać. Otrząsnął się jednak z marzeń i 
zatrzymał wzrok na Atenie.
Parys:
A Ty Ateno? Co chciałabyś mi powiedzieć?
Atena:
Uczynię cię najmądrzejszym z ludzi, jeśli wydasz 
sprawiedliwy wyrok przyznając mi jabłko.
Narrator:
Parys przypomniał sobie siwego, pomarszczonego 
staruszka, o którym mówiono, że jest mądry. Czy 
aż tyle czekać trzeba na mądrość? W końcu 
zaszczebiotała Afrodyta.
Afrodyta:
W dalekiej Sparcie, w domu króla Menelaosa, żyje 
najcudniejsza kobieta na świecie— Helena. Dam Ci 
ją.
Narrator:
No cóż, Parys, jak każdy mężczyzna, łasy był na 
wdzięki kobiece.
(Parys bierze w dłonie jabłko)
Parys: (cicho)
Trudny wybór. I do tego mogę się narazić tym, 
których nie wybiorę. Przecież wszyscy wiedzą do 
czego zdolna jest skrzywdzona kobieta. (głośno) Już 
wiem!
(Parys wyjmuje z jabłka trzy mniejsze)
- Dla najpiękniejszej boskiej władzy — bogini Hery.
- Dla najpiękniejszej boskiej mądrości — bogini 
Ateny.
- Dla najpiękniejszej boskiej piękności — bogini 
Afrodyty.
Narrator:
Jak widać jabłko nie po raz pierwszy wpłynęło na 
losy świata. W wojnie trojańskiej wzięło udział wielu 
dzielnych wojowników: Agamemnon, Odyseusz, 
Achilles, Nestor, Diomedes. Czy gdyby Parys miał 
trzy jabłka, uprawialiby oni zboże na polach, 
przynosili kwiaty swoim żonom i grali w piłkę ze 
swoimi dziećmi? Tego nie dowiemy się nigdy…

ZAJĘCIA TEATRALNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE:
• Aktywizowanie uczestnika zajęć poprzez twórcze i 

kreatywne metody pracy,
• Odkrywanie nowych doznań,
• Panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie 

w grupie,
• Rozwijanie fantazji,
• Ćwiczenie wyobraźni.

METODY I FORMY PRACY:
• Ćwiczenia rozwijające wrażliwość zmysłów;
• Zabawy logopedyczne, ćwiczenia emisyjne, akcent w 

zdaniu, intonacja.
• Wymowa sceniczna - ćwiczenia oddechowe oraz 

dykcyjne o charakterze logopedycznym.
• Scenki i sytuacje improwizowane (wejście w rolę), 

których tematem przewodnim jest określone uczucie czy 
zachowanie.

POMOCE:
• ekran,
• laptop,
• nagrania CD,
• projektor multimedialny,
• stroje do przebrania dla każdego aktora.

TEMAT: Zajęcia koła teatralnego
      ZABAWA W TEATR.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przywitanie się –  podając rękę, dotykając paluszkami delikatnie za 
ucho koleżanki, kolegi, powiedz Jej, Jemu coś miłego, przyjemnego 
np. Masz piękne oczy, bardzo Ciebie lubię itd. 

D Y K C J A – ćwiczenie aparatu mowy, wyrazistości mówienia:
• Liczenie zębów językiem;
• wysuwanie brody w przód i cofanie jej;
• wołanie na konie „prrr” samymi wargami;
• ziewanie;
• wolne, dokładne wymawianie samogłosek: a, e, i, o, u, y;
• wyraziste wymawianie sylab: dra, dre, dru, dro, ma, me, mi, mo, mu.

Echo
Jedna grupa naśladuje bicie dzwonu – IIIMMM – BAAAM  raz z bliska, to znów z daleka. 
Druga  grupa powtarza dźwięk – jak echo.

Ćwiczenia oddechowe 
- O D D E C H - G Ł O S 
Jednym z najistotniejszych elementów w 
świadomym posługiwaniu się głosem jest 
oddech. Rytm ruchu i głosu powinien być 
dostosowany do rytmu oddechu. 
Powolny wdech i dobre gospodarowanie 
oddechem można połączyć z liczeniem 
na jednym wydechu: siedzi kura nad 
Dunajem  nad 31 jajem, 1 jajo, jajo itd.

ZADANIA AKTORSKIE.
Przekazywanie sobie z rąk do rąk:
• zapalonej zapałki aby nie zgasła,
• zranionego ptaszka,
• kolczastego kaktusa
• obrzydliwej, lepiącej się, brzydko 

pachnącej gumy.

ZABAWY, ZAGADKI  PANTOMIMICZNE
• Prowadząca prosi dzieci o wykonanie 

następujących zadań :
• Podlewanie kwiatów,
• Czytanie książki,
• Pranie ręczne,
• Gra w piłkę,
• Odkurzanie,
• Rozmowa przez telefon, 
• Nawlekanie korali na nitkę itd.

Zabawa, „Kto ma maskotkę?”.
Uczestnicy siadają w kręgu na 
podłodze, jedna osoba prowadząca 
wstaje, odwraca się  tyłem do 
grupy i liczy do pięciu. W tym czasie 
uczestnicy zabawy podają sobie z rąk 
do rąk maskotkę tak, żeby nie upadła.  
Maskotkę chowa osoba, która jest 
w jej posiadaniu, gdy pada ,,cztery” 
liczącej, na pięć odwraca się ona i 
zgaduje, kto ukrył przedmiot. Osoba 
zgadująca ma trzy próby zgadywania, 
potem następuje zamiana, kto chował 
maskotkę, prowadzi zabawę – liczy i 
odgaduje.Podsumowanie zajęć: 

DOKOŃCZ ZDANIE
Z tych zajęć wyniosłem/am……
Uczestniczyłem/am w tych zajęciach żeby .....
Najbardziej podobała mi się zabawa....
Najtrudniejsze zadanie do wykonania dzisiaj to……. 
Chciałbym/chciałabym jeszcze nauczyć się …

ZAJĘCIA TEATRALNE
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CZAS TRWANIA MONTAŻU: 45 minut

CEL GŁÓWNY:
• Uczczenie narodowego święta.

CEL SZCZEGÓŁOWY:
• kształtowanie prawidłowej postawy wobec swej ojczyzny;
• prawidłowe zachowanie się odśpiewania hymnu 

narodowego;
• pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu;
• uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: wolność, 

niepodległość i suwerenność;
• rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością;
• szanowanie polskich symboli narodowych;
• utrwalenie pieśni patriotycznych;
• doskonalenie umiejętności poprawnej emisji i modulacji 

głosu.

POMOCE:
• ekran,
• laptop,
• nagrania CD,
• projektor multimedialny.

TEMAT: Droga do niepodległości ...”

Prowadzący 2
Gdy obchodzimy rocznicę Polski niepodległej, 
pamiętamy i o Tych, którzy zachowali wiarę w 
odrodzenie Państwa Polskiego, za tę wielką sprawę 
walczyli i ginęli. 
Teraz prosimy Wszystkich o powstanie, 
wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoły i 
wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Program rozpoczyna podkład muzyczny - fragment 
muzyki Chopina. Stopniowo utwór się wycisza 
i na scenę wchodzą uczniowie prowadzący i 
recytatorzy. 

Recytator 1
Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtych liści 
szelestem. I znów nas odszukał. Nas, zapatrzonych 
w przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam po 
przodkach w spuściźnie zostały... 

Prowadzący 1
Pojutrze, 11 listopada, obchodzimy rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 
123 latach niewoli nasz kraj wyzwolił się spod 
panowania zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Przez 
ponad wiek Polska nie istniała na mapie świata. Żył 
jednak naród, jego kultura i obyczaje.

Prowadzący 2
Aby uczcić Święto Narodowe, a jednocześnie 
uświadomić wszystkim, że nie zatrze się wśród 
nas znajomość ważnych dla Polski wydarzeń 
historycznych... Przedstawiamy wizję Polski tamtych 
czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej 
historii - od rozbiorów do odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości.

Chór
Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej 
krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość 
tkwi, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów 
gród zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud. Jak 
długo na Wawelu brzmi Zygmuntowski dzwon jak 
długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton, 
stać będzie kraj nasz cały stać będzie Piastów gród 
zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud. Jak długo 
Wisła wody na Bałtyk będzie słać, jak długo polskie 
grody nad Wisłą będą stać, stać będzie kraj nasz 
cały stać będzie Piastów gród zwycięży Orzeł Biały,  
zwycięży polski lud.

Recytator 2 
Narodzie! niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei. Wyzuty 
z sił, bogactwa, sławy i nadziei, Co niegdyś mocą 
miecza i nauk wyborem postronnych byłeś dziwem, 
pogromem i wzorem! Dziś pod jarzmem zhańbienia, 
klęski i niewoli. Dumnym jesteś igrzyskiem i pastwą 
swawoli. Ty, coś orężem obce przemierzał narody, 
Patrz, co z tobą zrobiły domowe niezgody! (w tle 
dźwięki Poloneza, z rzutnika Rejtan - J. Matejko)

Prowadzący 1 
Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy raz po 
raz czynili wysiłki, by odzyskać wolność. Jan Henryk 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. 
Nie zdołały one wyzwolić ojczyzny, ale walcząc 
u boku Napoleona, przyczyniły się do utworzenia 
zalążka państwa polskiego pod nazwą Księstwa 
Warszawskiego.
(z rzutnika Śmierć Ks. J. Poniatowskiego - obraz 
nieznanego malarza)

Recytator 3
Spomiędzy bojów i gradów ognistych, wierna swej 
sprawie, niedostępna znaków, szła wolnym krokiem, 
do siedlisk ojczystych garstka Polaków. Skoro lud 
postrzegł, jak wzdęte wiatrami białe z czerwonym 
proporce migają, wstrząsnęło się miasto radości 
głosami:
„Nasi wracają!” Niedługa radość! Każdy pyta 
chciwie: „Kędyż jest wódz nasz dzielny, okazały, 
co nam tak długo przewodził szczęśliwie Na polu 
chwały?” 

Prowadzący 2
29 listopada wybuchło Powstanie Listopadowe 
zorganizowane przez Sprzysiężenie Podchorążych 
Piechoty Piotra Wysockiego. Polacy byli słabo 
przygotowani do wojny z Rosją. Powstanie upadło. 

Prowadzący 1
Za niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej 
oddali życie najlepsi synowie ojczyzny. To był ten 
pierwszy, polski Listopad... Pozostały po nim groby, 
wygnanie i tęsknota za Tą, co nie zginęła... 

Prowadzący 2
I wtedy rozpoczął się okres niebywałych 
prześladowań, język polski przestał być językiem 
urzędowym, wielu patriotów udało się na 
emigrację... 
(w tle słychać dźwięki Poloneza - Pożegnanie 
ojczyzny)

Recytator 4 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą 
z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba...  
Tęskno mi Panie... Do kraju tego, gdzie winą jest 
dużą pobsować gniazda na gruszy bocianie, Bo 
wszystkim służą...  Tęskno mi Panie... Do kraju tego, 
gdzie pierwsze ukłony Są - jak odwieczne Chrystusa 
wyznanie: Bądź pochwalony! Tęskno mi Panie...  

Recytator 5 
Zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei I przed 
narodem niosą oświaty kaganiec, a jeśli trzeba 
na śmierć idą po kolei Jak kamienie przez Boga 
rzucane na szaniec. 

Recytator 6 
Dziś we dnie mnie nawiedził anioł polskiej doli i 
płakał, szumiąc w mroku skrzydłami srebrnymi. 
Jak gdyby chciał powiedzieć: „Umierasz powoli, 
Samotny, tak daleko od rodzinnej ziemi” (w tle 
słychać fragmenty Poloneza Ogińskiego) 

ZAJĘCIA TEATRALNE
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Prowadzący 1
Nie wszyscy jednak tylko rozpaczali za utraconą 
ojczyzną. Byli przecież tacy, którzy nigdy nie 
pogodzili się z losem. Przebywając na emigracji, 
utrzymywali ścisły kontakt z krajem. Wysyłali do Polski 
emisariuszy, którzy przygotowywali społeczeństwo 
do walki. 

Prowadzący 2
A potem przyszła Wiosna Ludów - ożywczy ruch 
wolnościowy Europy. Bił się lud Francji, Włoch, Austrii, 
Niemiec. Ruchy rewolucyjne, choć stłumione. Stały 
się zapowiedzią przyszłych zmian społecznych. 
Polacy także rzucili się w wojenną zawieruchę i 
rozproszyli po całej Europie walcząc o wolność 
„Waszą i naszą”. Na Węgrzech padł niedawny 
bohater powstania listopadowego - generał Józef 
Bem (przezrocze), o których tak pisał Norwid w 
żałobnym rapsodzie. 

Recytator 7 
Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na 
pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około 
twych kolan? - Miecz wawrzynem zielony i gromnic 
płakaniem dziś polan, Rwie się sokół i koń twój 
podrywa stopę jak tancerz. Wieją, wieją proporce 
i zawiewają na siebie, Jak namioty ruchome wojsk 
koczujących po niebie. Trąby długie we łkaniu aż się 
zanoszą, i znaki pokłaniają się z góry opuszczonymi 
skrzydłami, Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury 
i ptaki... Jako wiele pomysłów, któreś dościgał 
włóczniami...  

Prowadzący 1
Kolejny zryw Polaków to powstanie styczniowe. 
Kolejna próba, by uczynić kraj wolnym. Niestety 
- zakończona klęską. (z rzutnika Pożegnanie 
powstańca - A. Grottger)

Wszyscy 
My ułani zawołajmy: „Chwała Bogu” w świat. A 
będzie Polska swobodna. Czyż Polak nie chwat? 
Wszakże teraz nie ma pana, a chłop to nasz brat. 
Niech żyje Polska kochana aż na cały świat! (głośne 
dźwięki pieśni Marsz strzelców, potem cisza, z 
rzutnika Patrol powstańczy - A. Gierymski).

Prowadzący 2 
Teraz zaborcy z wielką siłą zaczęli kraj 
germanizować i rusyfikować. Język niemiecki 
wprowadzono w szkołach, w tym języku uczono 
nawet religii. Do historii przeszedł strajk dzieci (we 
Wrześni w 1901 roku), które nie chciały uczyć się 
po niemiecku. To była ich walka z zaborcą. (w tle 
słychać Rotę) 

Recytator 7 
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć 
mowy, Polski my naród, polski lud, Królewski szczep 
piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam 

dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Do krwi 
ostatnie kropli z żył Bronić będziemy ducha, Aż 
się zapadnie w proch i pył Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam 
dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg!

Prowadzący 1
Marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości 
zaczęło się spełniać na początku XX wieku - w 1914 
roku, kiedy po raz pierwszy w historii trzech zaborców 
stanęło przeciwko sobie w I wojnie światowej. 

Chór
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą 
idą, że za tobą idą Chłopcy malowani? Chłopcy 
malowani sami wybierani, że za tobą idą, że za tobą 
idą Chłopcy malowani?

Prowadzący 2
Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania 
niepodległości był Józef Piłsudski, twórca Legionów 
Polskich walczących z zaborcami. (z rzutnika portret 
J. Piłsudskiego)

Recytator 8
Kto, jak on - nasz brygadier Piłsudski Polskę w sercu, 
śmierć w tornistrze nosił. Kto jak on? Pamiętajcie 
to imię, Co z tęsknoty do Polski wyrosło, Gdy wróg 
deptał ją z butą wyniosłą, Całą w ogniu stojącą i 
w dymie. Ten żołnierski wysiłek nadludzki Wy swym 
dzieciom w kolebkach przekażcie, Bo jak w burzy 
kapitan na maszcie Stał dziś w Polsce brygadier 
Piłsudski. 

Prowadzący 1
6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyszła 
gromada młodych zapaleńców, którzy gotowi byli 
„rzucić na stos swój życia los”. Wiódł ich brygadier 
Józef Piłsudski, człowiek, który stał się wkrótce 
ucieleśnieniem wszystkich polskich snów o potędze, 
wszystkich narodowych nadziei. (z rzutnika obraz 
żołnierza polskiego z okresu I wojny światowej) 
Chór 
Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, Nie noszą ni 
srebra, ni złota. 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, Piechota, 
ta szara piechota. 
Maszerują strzelcy, maszerują, Karabiny błyszczą, 

szary strój 
A przed nimi drzewa salutują, Bo za naszą Polskę idą 
w bój! 
Idą, a w słońcu kołysze się stal, Dziewczęta zerkają 
zza płota. 
A oczy ich dumnie utkwione są w dal: 
Piechota, ta szara piechota! Maszerują strzelcy, 
maszerują, 
Karabiny błyszczą, szary strój przed nimi drzewa 
salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój. 

Recytator 9
A teraz nam się znowu jęła marzyć Polska, co sobą 
będzie gospodarzyć i siać, i zbierać do własnego 
gumna... A teraz nam się znów śni polskie państwo 
co mu za pieczęć już nie będzie trumna, lecz wielkie 
w świecie słowiańskim hetmaństwo... A potem - 
dalej - Polska nam się marzy, wielka kapłańska 
słowiańskich ołtarzy, dzielnością, mocą i mądrością 
wielka Mistrzyni życia i nauczycielka. 

Chór 
Przybyli ułani pod okienko, (bis) 
Pukają, wołają: Puść, panienko! (bis) 
O, Boże! A cóż to za wojacy? (bis) 
Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. (bis) 
Przyszliśmy tu poić nasze konie. (bis) 
Za nami piechoty pełne błonie. (bis) 
O, Jezu! A dokąd Bóg prowadzi? (bis) 
Warszawę odwiedzić byśmy radzi. (bis) 
Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno (bis) 
Zobaczyć to stare nasze Wilno. (bis) 
A stamtąd już droga nam gotowa (bis)  
Do serca polskości - do Krakowa. (bis) 

Recytator 1
Przyśniła się dzieciom Polska czekana przez tyle lat, 
do której modlił się ojciec, za którą umierał dziad. 
Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej 
krwi- szła z pola bitwy gościńcem, szła i pukała do 
drzwi. Wybiegły dzieci z komory, przypadła Polsce 
do nóg i patrząc- w mrokach przyziemnych posępny 
czai się wróg. Dobywa ostre żelazo, zbójecką 
podnosi dłoń... Więc obudziły się dzieci i pochwyciły 
za broń. Podniosły w groźnym wir bitwy zwycięski 
parol swych snów I osłoniły przed wrogiem własnymi 
piersiami Lwów. Na progu Polski idącej układały na 
wieczny sen swych oczu modre bławaty i płowy 
swych główek len. 

Prowadzący 2
Wymodlili ją wreszcie poeci i z niewoli wyjęli jak z 
torby pielgrzymowej, a wszystko zaczęło się w 1914 
roku, kiedy po strzałach w Sarajewie rozpoczęła się 
I wojna światowa. wielu Polaków stanęło znów do 
walki wierząc, że droga do wolnej ojczyzny prowadzi 
„przez krew i blizny”. 

Chór
Legiony - to żołnierska nuta, Legiony - to ofiarny stos, 
Legiony - to rycerska buta, Legiony - to straceńców 
los. My Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na 
stos - rzuciliśmy swój życia los Na stos, na stos... 

Prowadzący 1
Po upadku powstania styczniowego trzeba było 
czekać pół wieku na kolejną możliwość podjęcia 
walk o niepodległość. Wybuch I wojny światowej 
stworzył tę szansę, a Polacy potrafili ją wykorzystać 
(przezrocza ukazujące żołnierzy z tego okresu). 
Wnukowie powstańców z 1863 roku wypełnili ich 
patriotyczny testament: wywalczyli wolną Polskę... 
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE GŁÓWNE:
• Zapoznanie uczniów i zaproszonych gości z faktami z 

życia biskupa. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wymienia postacie historyczne występujące w legendzie 

o św. Wojciechu,
• zna fakty z życia św. Wojciecha,
• zna historię sporu o relikwie św. Wojciecha,
• zna źródło i znaczenie związku frazeologicznego         

„wdowi grosz”.

POMOCE:
• stroje aktorów,
• rekwizyty do poszczególnych scen,
• projektor multimedialny,
• scenografia dla potrzeb przedstawienia.

TEMAT:  „Śladami Świętego Wojciecha”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część I
• Pokaz multimedialny przybliżający postać 

Świętego Wojciecha.

Część II
Inscenizacja

Na środku sali znajduje się tron książęcy, bliżej na 
pierwszym planie mównica do której zbliżają się 
dwaj zakonnicy w habitach z wielka księgą, którą 
otwierają i kładą na mównicę. Słychać muzykę – 
chorał gregoriański.

I zakonnik – Roku Pańskiego 1025 miłościwie nam 
panujący syn Mieszkowy Bolesław, trzydziesty trzeci 
rok szczęśliwie nami włada.
II zakonnik – Przez te lata Pan nasz walecznością 
i odwagą zasłynął, zdobywając uwielbienie 
poddanych swoich i uznanie nieprzyjaciół.
I zakonnik – Przyczynił się znacznie na chwałę 
Kościoła, a to co otrzymał od ojca swojego Mieszka, 
nie roztrwonił ale i poszerzył o Łużyce, Milsko, 

Morawy, Słowację, Grody Czerwieńskie. 
II zakonnik – Stąd też nie darmo kronikarz Thietmar z 
ziemi niemieckiej, nazywał go „lwem” i „lisem”. Ale 
za to książę niezwykle posłuszny był Bogu i chciał 
krzewić jak jego ojciec nową wiarę szczególnie w 
ziemi pruskiej. Wtedy też doszło do spotkania księcia 
Bolesława z biskupem praskim Wojciechem, który 
także zamyślał o misjach w Prusach.
I zakonnik – Posłuchajcie opowieści o św. 
Wojciechu, który z Czech przybył na dwór Bolesława 
jako misjonarz, a w Prusach jako męczennik dokonał 
żywota.
Dwaj zakonnicy schodzą ze sceny. Widoczny jest 
dwór księcia, Bolesław Chrobry siedzi na tronie. 
Wchodzi dworzanin i kłania się:

Dworzanin: Miłościwy Panie, do grodu naszego 
przybył pielgrzym z ziemi czeskiej, biskup Pragi – 
Wojciech z książęcego rodu Sławnikowiców.
Wchodzi biskup przy dźwiękach trąb i wita się z 
Bolesławem. Bolesław wskazuje siedzenie, aby tam 
spoczął Wojciech.
Bolesław: Co Waszą wielebność sprowadza do 
naszej skromnej ziemi?
Bp Wojciech: Rządzący w Czechach Przemyślidzi 
spalili siedzibę mojego rodu Libice. Ja sam na 
wygnaniu w Rzymie byłem, od trzech lat Pragi 
nie oglądam i nie mam co wracać do swej ziemi, 
skoro tam tylu nieprzyjaciół mego rodu. Ale dzięki 
staraniom cesarza Ottona III przyjaciela mego, 
uzyskałem w Rzymie zgodę na udanie się na misje 
do pogan. Wiem Panie, że wojujesz z nimi, stąd też 
do Ciebie pospieszyłem.
Bolesław: Jest na północy pogański lud 
Prusami zwany. Tam trzeba wysłać wojów do 
zaprowadzenia naszej religii.
Bp Wojciech: Nie mieczem godzi się religię 
wprowadzać, ale dobrym słowem, miłością i 
modlitwą. Wyruszę tam i spróbuję przekonać Prusów 
do naszej wiary. 
Wchodzą dwaj zakonnicy – narratorzy (tło muzyczne 
- chorał gregoriański).
I zakonnik : Wyruszył zatem do ziemi pruskiej biskup 
Wojciech razem z bratem przyrodnim Radzimem – 
Gaudentym i Boguszem – Benedyktem, który znał 
miejscowy język.
II zakonnik: Książę Bolesław wysłał wojów swoich, 
którzy mieli ochraniać misjonarzy przed atakiem 
wroga. Kiedy dotarli do Gdańska, biskup Wojciech 
odprawił wojów do Gniezna, by nie posądzony 
został o wprowadzenie nowej wiary siłą.
I zakonnik: Misja kilka dni trwała i wobec wyraźnej 
wrogości pogan, żadnych sukcesów nie osiągnęła. 
23 kwietnia Roku Pańskiego 997 zmierzających z 
powrotem ku morzu misjonarzy, zaatakowała grupa 
Prusów, a sam Wojciech pod ciosami włóczni zginął. 
Towarzyszy męczennika wolnych puszczono, aby 
zanieśli wieść o wydarzeniu księciu Bolesławowi.
Na dwór przybyli dwaj misjonarze, stają przed 
tronem książęcym Bolesława.
Bolesław: Gdzie brat Wasz, biskup Wojciech? 
I misjonarz: Panie , brata naszego nie ma już 
pomiędzy żywymi. Prusowie włócznią go przebili i 
głowę odrąbali od ciała. 
II misjonarz: Nas żywych puścili, by ta straszliwa 
wieść do uszu Waszych doszła Panie. 

Bolesław: Nie godzi się, by to święte ciało 
męczennika pozostało wśród niewiernych. Muszę je 
sprowadzić do Gniezna i pochować w poświęconej 
ziemi.
Wchodzą dwaj zakonnicy – narratorzy, a w tle 
Bolesław ze świtą trzyma wagę szalkową i złoto, 
które następnie waży i daje Prusom.
II zakonnik : I tak książę Bolesław wyruszył ze swoją 
świtą do ziemi Prusów, a tam zwłoki męczennika 
na wagę złota wykupił, by potem w kościele w 
Gnieźnie je złożyć.
I zakonnik: W atmosferze rozbudzenia religijnego 
przed zbliżającym się jubileuszem tysiąclecia 
chrześcijaństwa, spodziewanym końcem świata 
i Sądem Ostatecznym męczeństwo biskupa 
Wojciecha miało duże znaczenie dla kraju naszego.
II zakonnik: Święty ten zyskując uznanie dla swej 
pobożności, pielgrzymował do ważnych ośrodków 
kultowych Włoch, Francji, Niemiec. Otarł się o dwór 
papieski, przyjaźnił się z cesarzem Ottonem III, aż w 
końcu śmierć jego na pogańskiej ziemi przyczyniła 
się do wzrostu poważania dla opiekuna misjonarza, 
Bolesława Chrobrego. 
Do Bolesława przybywa posłaniec z Niemiec. 
Posłaniec: Panie, wieści przynoszę z cesarskiego 
dworu. Otto III osobiście zajął się sprawą wyniesienia 
na ołtarze swego przyjaciela biskupa Wojciecha. 
A c najważniejsze nowy papież Sylwester II plany te 
popiera. Na wczesną wiosnę, nim śniegi stopnieją, 
szykujcie się Panie do odwiedzin grobu męczennika 
przez samego cesarza.
Bolesław: Zaszczyt to dla nas będzie gościć tak 
znakomitego męża i władcę. Ważne to będzie 
spotkanie dla kraju naszego. Zatem czas czynić 
przygotowania.
I zakonnik: Na zjeździe w Gnieźnie Roku Pańskiego 
1000 , Otto ustanowił arcybiskupstwo w Gnieźnie 
oraz biskupstwa w Kołobrzegu, Wrocławiu i 
Krakowie. Decyzje Ottona III tworzyły podstawy 
realnej suwerenności Polski.
II zakonnik: Własna metropolia kościelna 
wzmacniała i konsolidowała państwo, dotąd 
budowane głównie przez podbój różnych ziem 
i wspólnot plemiennych. A postać świętego 
Wojciecha miała czuwać i ochraniać nasz naród 
przed niebezpieczeństwem z zewnątrz.
Chór szkolny śpiewa pieśń „Święty Wojciechu”.
Na scenę wchodzi dziewczynka w stroju 
współczesnym. 
Dziewczynka: 1000 lat po śmierci Św. Wojciecha 
do Gniezna przybył papież Jan Paweł II. Spotkał 
się wówczas u grobu męczennika z prezydentem 
Aleksandrem Kwaśniewskim, prezydentami Czech, 
Słowacji, Ukrainy, Węgier, Litwy i Niemiec. Ojciec 
Święty podkreślił, że do prawdziwego zjednoczenia 
Europy jeszcze droga daleka. „Nie będzie jedności 
Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. 
Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło 
Europie i umacniało chrześcijaństwo”.
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CEL GŁOWNY:
• Zna obrzędy chrztu świętego, wie jaki wpływ miał chrzest 

Polski na jego naród.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wie, w jaki sposób doszło do chrystianizacji Polski,
• wie, w którym roku miał miejsce chrzest Polski i jakie były 

tego skutki.

TEMAT: Scenariusz uroczystości 1050 
    – lecia chrztu Polski

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wykonawcy:
• dwoje uczniów prowadzących ze sobą rozmowę 

dotyczącą początków chrztu polskiego;  
• osoby przebrane za postaci historyczne: Mieszko 

I, Dobrawa, Jordan, kapłani, rycerze (orszak);
• uczniowie przebrani za postaci z obrazu J. 

Matejki;
• chór;
• osoby trzymające kartki z napisami, rysunkami 

ukazującymi   skutki przyjęcia chrztu przez Polskę.
Dekoracja – napisy: Poznań, katedry, świątynie, 
1050. rocznica chrztu Polski

Rozpoczęcie:
Wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie 
hymnu Polski.
Całość baczność! Poczet sztandarowy sztandar 
szkoły wprowadzić.
Do hymnu państwowego! (odśpiewanie hymnu – 2 
zwrotki)
Po hymnie!
Nauczyciel historii
Spotykamy się dzisiaj z okazji 1050. rocznicy 
chrztu Polski. Rocznica ta stanowi wspomnienie 
kluczowego wydarzenia historycznego, które 
było pierwotnym etapem życia chrześcijańskiego 
Polski, a jednocześnie skłania nas do refleksji nad 
znaczeniem tego faktu dla każdego z nas. 
(Uczniowie siedzący przy stoliku rozpoczynają 
rozmowę)

Uczeń 1
Czy wiesz jaka była droga przyjęcia do wiary?
Uczeń 2
Rozmowy pomiędzy obydwoma państwami: Polską 
i Czechami trwały być może już od 963 roku. Ich 
sfinalizowanie przypadło na 965 rok. Postanowiono, 
iż Mieszko porzuci wszelkie pogańskie zwyczaje, 
poślubi córkę władcy Czech – Dobrawę i wraz ze 
swoim orszakiem ochrzci się.
Uczeń 1
Ciekawe, jak wyglądał sam chrzest?
Uczeń 2
Według średniowiecznego zwyczaju ceremonia 
przyjęcia wiary odbywała się najczęściej w Wielką 
Sobotę. W 966 roku przypadała on 14 kwietnia. 
Bardzo prawdopodobne jest ochrzczenie władcy 
Polski w stolicy państwa w Poznaniu. Wcześnie rano 
książę zjawił się razem ze swoim orszakiem. Złożyli 
wyznanie wiary, potem biskup dokonał poświęcenia 
wody i przystąpił do udzielania chrztu.  Kandydaci 
zdjęli szaty i po kolei wchodzili do sadzawki. Jako 
pierwszy ochrzczony został Mieszko. Zanurzył się on 
trzykrotnie w wodzie, a następnie biskup namaścił 
księcia olejem i położył  na niego ręce. W ten 
sposób dokonała się ceremonia chrztu w obrządku 
rzymskim.
Uczeń 1
Moment ten postanowił utrwalić nasz słynny 
malarz Jan Matejko. Stworzył obraz, którego tytuł w 
oryginale brzmi „Zaprowadzenie chrześcijaństwa. 
R.P.965”
Spróbujmy odtworzyć ten obraz teraz. Pomoże 
nam w tym nasz pan historyk, który bardzo dobrze 
rozpoznaje ukazane na nim postaci i zna ich historię.
(W tym momencie następuje ustawianie osób 
przebranych za postaci z obrazu Matejki i zrobienie 
tzw. stopklatki” oraz odczytanie formułki chrztu w 
języku łacińskim)
Uczeń 2
To niesamowite. Na chwilę przenieśliśmy się do 966 
roku i byliśmy świadkami jednego z najważniejszych 
historycznych wydarzeń.
A czy wiesz, jakie znaczenie dla Polski miało 
przyjęcie chrztu?
Uczeń 1
Wkrótce Polska otrzymała pierwszego biskupa. 
Został nim Jordan, niemiecki kapłan, na jego 
siedzibę wybrano Poznań.
(Wchodzi uczeń przebrany za Jordana.)
W kolejnych latach budowano katedry i świątynie 
oraz organizowano hierarchię kościelną.

(Wchodzą uczniowie z ilustracjami ukazującymi 
katedry i świątynie powstałe w X wieku)
Chrzest władcy i powstanie niezależnego 
biskupstwa zrównały kraj Piastów z innymi 
chrześcijańskimi krajami Europy. Chrześcijaństwo 
stało się religią obowiązującą. Połączyła ona 
pochodzących z różnych plemion poddanych 
Mieszka w jedno społeczeństwo.
Przybyli do kraju Piastów duchowni pomagali 
Mieszkowi w kontaktach międzynarodowych.
(Wchodzą osoby przebrane za kapłanów)
Tak więc przyjęcie chrześcijaństwa miało bardzo 
pozytywne skutki dla Polski.
Jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Ma nie 
tylko znaczenie historyczne, ale również duchowe. 
To niesamowite – ta chwila trwa już 1050 lat.
Uczeń 2
Niech piosenka, której za chwilę wysłuchacie, 
będzie dowodem naszej POLSKOŚCI!!! 
(Wykonanie piosenki „Jesteśmy krajem chleba” 
przez chórzystów) 
To silna wiara nadaje życiu blask,
nadzieja pomaga odkrywać zmagań sens.
A miłość, miłość jest największa,
potrzebna do życia jak chleb.
Ref. x2
Od Bałtyku po Giewontu krzyż
tkwią korzenie naszej polskiej wiary.
Przez Mieszka chrzest jesteśmy krajem chleba,
silnym Miłosierdziem Pana.
To korzenie sprawiają, że drzewo mocne jest,
a chrzest rodzi życie w nas.
Więc bądź, bądź świadkiem Pana,
i nieś, nieś Chrystusa w świat.
Ref. x 2
Od Bałtyku …
Koda, Jezu Miłosierny – Panie  nasz,
Matko Miłosierdzia – Maryjo.
Weźcie w swą opiekę
Nasz Słowiański Dom!
Ref. x 2
Od B Od Bałtyku …
Po wysłuchaniu piosenki następuje wyprowadzenie 
sztandaru.
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej oraz aktywności 

twórczej,
• kształcenie poczucia rytmu oraz wyobraźni muzycznej,
• wzmocnienie równowagi ciała, rozładowanie napięcia i 

zmęczenia,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz 

wspólnej zabawy.

CELE OPERACYJNE:
• dziecko improwizuje ruchem własnego ciała odtwarzany 

fragment utworu muzycznego według  własnego 
pomysłu, 

• dziecko zna piosenkę Pierwszy dzień wiosny,
• dziecko potrafi dostosować natężenie ruchu do dynamiki 

muzyki,
• potrafi zagrać na instrumencie perkusyjnym.

METODA PRACY: 
• przekład intersemiotyczny, muzyczna, zabawowa.

POMOCE:
• Środki dydaktyczne: magnetofon, płyty CD z nagraniami 

podkładów muzycznych do piosenek, kolorowe 
poduszeczki, ręczniki, instrumenty perkusyjne.

TEMAT: Przyszła Pani Wiosna 
– zabawy muzyczno-ruchowe.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

FAZA WPROWADZAJĄCA:
1. Powitanie uczestników spotkania.
2. Zabawa „Grupa w rozsypce” – dzieci poruszają 
się rytmicznie do utworu Cztery pory roku Vivaldiego 
„Wiosna” i  w przerwie utworu wykonują polecenia 
nuczyciela:
a) spójrz w oczy jak największej liczbie osób,
b) przywitaj się z jak największą liczbą osób,
c) uśmiechnij się do jak największej liczby osób.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Pożegnanie – gra na instrumencie do tekstu: 
„Wszystkim pięknie dziękujemy za wspólną 
zabawę, może znów się zobaczymy, może 
razem zatańczymy.”

2. Ewaluacja – słowna ocena aktywności  
uczniów przez nauczyciela oraz ocena 
satysfakcji uczniów w skali od 1 do 10;

FAZA REALIZACYJNA:

1. Wysłuchanie piosenki – Pierwszy dzień wiosny – słowa 
Grażyna Jędryka, muzyka Robert Majewski.  Dzieci siedzą w 
kole i słuchają piosenki. Rozmowa na temat treści piosenki. 

2. Ekspresja własna - tworzenie muzyki przez dzieci (nie 
podlegającej narzuconej przez nauczyciela dyscyplinie) z 
wykorzystaniem bębenka, tamburyna, grzechotki, kołatki, 
drewienek (dla każdego dziecka) do poznanej piosenki. 

3. Ekspresja ruchowa – połączenie zabawy ruchowej ze 
śpiewem w formie zabawy tanecznej -  dzieci tańczą z 
apaszkami oraz śpiewają piosenkę. 

5. Zabawa „Jesteśmy cudakami” z użyciem ręczników 
(wszystkie ruchy wykonywane są w rytm muzyki):
a) Cudaki rozkładają skrzydła (ręczniki) i latają wysoko, cały 
czas uważając, by nie dopuścić do zderzenia.
b) Cudaki bardzo się najadły (dzieci wkładają ręcznik pod 
koszulkę), są bardzo ciężkie, a gdy się poruszają głośno tupią.
c) Cudaki spacerują na czterech łapach, ich skrzydła 
odpoczywają (dzieci kładą ręcznik na plecach).
d) Cudaki idą na plażę, rozkładają ręczniki, kładą się i opalają. 
Przy głośniejszej muzyce cudaki bawią się na plaży, przy 
ściszonej – opalają się.
e) Cudaki mają długie ogony (dzieci wkładają, jeden koniec 
ręcznika za spodenki).
f) Cudaki poszły na bal. Ustawiły się jeden za drugim. Każdy 
trzyma za ogon poprzedniego cudaka. 
g) Cudaki tańczą. Nauczyciel prowadzi korowód cudaków.
h) Cudak tańczy ze swoim ogonem. Cudak uwielbia swój 
ogonek i tańczy z nim wdzięcznie wymyślając nowe figury 
taneczne.
i) Cudak czuje się śpiący, ciężko stawia nogi, kiedy muzyka 
cichnie, cudak ziewa i układa się do snu.

ZAJĘCIA MUZYCZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• zapoznanie uczniów z Bum - bum rurkami,  
• rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• wspólna zabawa i granie.

CELE OPERACYJNE:
• wie co to są Bum - bum rurki,
• - zna zasady grania na Bum - bum rurkach,
• - potrafi zagrać melodię razem z rówieśnikami.

METODA PRACY: 
• muzyczna i praktycznego działania.

POMOCE: 
• komputer,
• Bum - bum rurki,
• nuty.

TEMAT: Chodź pomaluj mój świat
      – gramy muzykę  przy pomocy 
     kolorowych bum bum rurek

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przywitanie uczniów pląsem „Woogie boogie’- 
rozluźnienie ciała i integrowanie grupy. Przebieg 
zabawy: zabawa odbywa się w kole i ruchy 
dopasowane są do słów:
„Do przodu prawa rękę daj, do tyłu lewa rękę daj 
i pootrząsać trzeba nią, bo przy woogie- boogie, 
boogie trzeba zręcznie kręcić się no i klaskać trzeba 
też.
Ref: Woogie- boogie, ahoj/x3
I od nowa zaczynamy taniec ten.

Pogadanka na temat fenomenu Bum - bum 
rurek oraz obejrzenie w Internecie występu 
dzieci grających na tym instrumencie 
(wybieramy dowolny utwór ze strony You 
Tube).

Uczniowie zapoznają się z techniką 
grania na Bum - bum rurkach poprzez 
samodzielne próby grania. Nauczyciel cały 
czas pomaga przezwyciężać ewentualne 
trudności.

Wspólna nauka i wykonanie kilku łatwych i 
znanych utworów muzycznych- „Kurki trzy”, 
„ Wlazł kotek na płotek”.

Prezentacja przed szerszą widownią 
swoich możliwości – sprawdzenie swoich 
umiejętności oraz wspólna zabawa.

Zakończenie zajęć poprzez 
rundkę w kręgu „Bum - bum 
rurki są…”.

FAZA WPROWADZAJĄCA:

FAZA REALIZACYJNA:

ZAJĘCIA MUZYCZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• rozwijanie talentu muzycznego,
• przezwyciężanie tremy przed występem na forum grupy,
• wspólna zabawa z rówieśnikami. 

CELE OPERACYJNE:
• rozwijanie talentu muzycznego,
• przezwyciężanie tremy przed występem na forum grupy,
• wspólna zabawa z rówieśnikami.

METODA PRACY: 
• muzyczna, praktycznego działania.

POMOCE: 
• płyty CD, 
• flażolety, 
• świece, 
• dyplomy.

TEMAT: Cicha noc 
– wprowadzanie w nastrój bożonarodzeniowy 
poprzez koncert kolęd i pastorałek

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przygotowanie odpowiedniego nastroju w sali poprzez półmrok i zapalenie świec.

FAZA WPROWADZAJĄCA:

Przywitanie uczniów zabawą „ Dyrygent” – integracja grupy. Zabawa odbywa się 
w kręgu, jedna osoba wychodzi, a z pozostałych  uczniów wybiera się dyrygenta. 
Dyrygent pokazuje jakiś ruch, który powtarzają pozostałe dzieci, należy zmieniać 
gesty. Osoba wybrana musi zgadnąć kto jest dyrygentem.

Wspólne śpiewnie kilku kolęd, 
aby wprowadzić grupę w 
nastrój spotkania i rozśpiewać 
się.

Koncert kolęd – każdy uczeń 
prezentuje swój utwór przy 
akompaniamencie płyty 
i  flażoletu, na którym grają 
chętni uczniowie.  

Przerywnik- Echo muzyczne 
– tym razem uczniowie 
dają upust własnej inwencji 
twórczej i grają samodzielnie 
na instrumentach 
muzycznych do piosenki 
„Pada śnieg”.

Wręczenie wszystkim 
uczestnikom dyplomów 
– podziękowanie za 
zaangażowanie w spotkanie.

Podsumowanie zajęć zabawą 
w niedokończone zdanie  „Po 
dzisiejszych zajęciach czuję 
się…….”. Wszyscy siedzą w 
kręgu i kończą powyższe 
zdanie wyrażają swoje 
odczucia.

FAZA REALIZACYJNA:

ZAJĘCIA MUZYCZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• rozładowanie napięcia psychofizycznego,
• rozluźnienie i wyciszenie dzieci,
• wspólna zabawa z rówieśnikami. 

CELE OPERACYJNE:
• ruczeń ćwiczy koncentrację,
• potrafi współdziałać w grupie,
• kształtuje orientację w przestrzeni,
• integruje prace ciała i mózgu.

METODA PRACY: 
• muzyczna, praktycznego działania.

POMOCE: 
• płyty CD, 
• instrumenty muzyczne, 
• kredki, 
• kartka.

TEMAT: Jak dobrze bawić się razem
     – zajęcia z elementami muzykoterapii

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przywitanie uczniów zabawą „ Kto też...” kto zgadza się z danym stwierdzeniem 
macha do wszystkich obiema rękoma. (Kto ma zwierzę…., Kto lubi lody…, Kto ma 
dobry humor….itp.).

Ćwiczenia oddechowe przy muzyce ; dmuchanie dmuchawca, zdmuchiwanie 
świeczek, naśladowanie odgłosów wiatru. Wszystkie te ćwiczenia maja na celu 
rozluźnianie całego ciała i swoich emocji.

Gestodźwięki przy muzyce- 
uczniowie podczas słuchania 
muzyki poważnej wykonują 
różne gesty różnymi 
częściami własnego ciała, 
gesty powinny współgrać z 
charakterem utworu.  

Echo muzyczne – tym 
razem uczniowie dają upust 
własnej inwencji twórczej 
i grają samodzielnie na 
instrumentach muzycznych 
do znanego z wcześniejszej 
zabawy utworu muzyki 
poważnej. 

Rysowanie na kartce papieru jednocześnie 
prawa i  lewą ręką do muzyki – ma to na celu 
rozwijanie obu półkul mózgowych.

Wizualizacja z podkładem muzycznym – dzieci leżą na podłodze z zamkniętymi 
oczami i słuchają sugestii nauczyciela o bardzo pozytywnym przekazie na ich temat 
– czas zabawy jest dostosowany do potrzeb grupy.( Dzieci wyobrażają sobie że są 
wymarzoną postacią w wymarzonym miejscu, mogą latać, czarować, pomagać 
innym itp. ).

Podsumowanie zajęć 
zabawą w niedokończone 
zdanie  „Po dzisiejszych 
zajęciach czuję się…….”.

ZAJĘCIA MUZYCZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• kształtowanie wrażliwości na taniec,
• poznanie gatunków muzycznych i rodzajów tańca (cha-cha, 

rap, melodia góralska, utwory Mozarta i Chopina),
• wyrażanie siebie poprzez prace plastyczną.

CELE OPERACYJNE:
• dziecko potrafi wyrażać w tańcu swoje emocje,
• potrafi zapamiętać i odtworzyć krotki układ choreograficzny.

METODY: 
• słowna, muzyczna, oglądowa.

CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• krozwijanie umiejętności ruchowych dzieci,
• - udział w twórczych grach i zabawach,
• - rozwijanie własnych uzdolnień plastycznych.

CELE OPERACYJNE:
• dziecko tworzy choreografię taneczną,
• uczy się nazywać swoje emocje.

FORMA:
• indywidualna,
• grupowa.

POMOCE: 
• duże płótno, muzyka, farby, kartoniki z nazwami zwierząt.

TEMAT: Świat wokół mnie - 
wyrażamy tańcem i obrazem
nasze emocje, uczucia

TEMAT: Nasze życie tańcem wyrażone 
    - zabawy taneczne z materiałem

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Burza mózgów- tworzymy mapę do wyrazu: „taniec”- nasze skojarzenia zapisujemy na 
tablicy.

„Statek”- taniec przy muzyce, na przerwę- dzieci wskakują na materiał i płyną statkiem, 
materiał trzymają w rękach, kołyszą się na falach.

„Wio, koniku”- tańcem możemy wyrazić nasze uczucia i emocje- radość, smutek, odwagę, 
strach, szczęście- tańczymy do muzyki.

„Taniec węża”- wszyscy trzymają materiał nad głowami i poruszają się po sali w rytm 
muzyki.

Zabawa taneczna do piosenki ludowej: ”Hej, bystra woda”- melodia góralska, cha-cha, 
rock and roll, rap- tworzymy układ taneczny- praca zespołowa (dwa razy krok dostawny w 
prawo, w lewo, 4 kroki do przodu, 4 kroki do tyłu, obrót, ukłon).

Taniec z materiałem- dzieci ruchem prezentują narodziny, dzieciństwo, dojrzewanie, 
młodość, wiek dojrzały, seniorzy- omawiamy poszczególne prezentacje
(zadanie wykonywane indywidualnie albo w grupach).

Zabawa taneczna z kolorową chustą- toczymy piłkę, rozpoznajemy imiona kolegów, 
jesteśmy u fryzjera.

„Dżungla”- dzieci siedzą na materiale, każdy uczestnik wciela się w jakieś zwierzę, podczas 
muzyki tańczą- taniec niedźwiedzia, słonia, żyrafy, antylopy.

Zabawa plastyczna przy muzyce: „Świat 
wokół mnie”- rysujemy, na przerwę w muzyce- 
oddajemy pracę koledze lub koleżance, która 
dorysowuje elementy.

„Budujemy mosty”
- przenosimy kolegę w materiale.

Podsumowanie- galeria prac, oglądamy 
rysunki.

Malujemy na materiale- dzielimy płótno 
na części, malujemy na temat: „Moje 
marzenia”- swobodnie wypowiadamy się 
na temat powstających prac. Na koniec 
zapisujemy na wstążkach nasze wrażenia z 
zajęć- wieszamy je w dowolnej części sali.

ZAJĘCIA TANECZNE ZAJĘCIA TANECZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej dziecka oraz 

świadomości własnego ciała i przestrzeni,
• kształtowanie współpracy ze innymi dziećmi i umiejętności 

integrowania się.

CELE OPERACYJNE:
• dziecko potrafi sprawnie reagować na sygnały słowne i 

muzyczne,
• dziecko potrafi poruszać się w rytm muzyki,
• dziecko potrafi dostosować natężenie ruchu do muzyki, 

poruszać chustą w odpowiednim rytmie.

METODY: 
• metoda pedagogiki zabawy, słowna, muzyczne.

POMOCE: 
• magnetofon, płyta CD z nagraniem piosenki „Wiosna”, 

płyta CD z muzyką wolną i szybką, kolorowa chusta.

TEMAT: Zabawy muzyczne 
i ruchowe z kolorową chustą

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Słuchamy utworu pt. „Lot trzmiela”- próbujemy ruchem zilustrować melodię, szukamy 
odpowiedniego tytułu.

FAZA WPROWADZAJĄCA

FAZA REALIZACYJNA

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. „Kolorowe wycieczki” – uczestnicy trzymają chustę za 
uchwyty i biegnąc po obwodzie  koła na przemian podnoszą 
ją i opuszczają  ( nauczyciel wydaje komendy - góra, dół 
) –zajęcia uatrakcyjnia wesoła muzyka zachęcająca do 
rytmicznego biegu.

2. „Dalej w tany” – zabawa taneczna ze śpiewem – dzieci 
trzymając chustę wykonują układ
taneczny do utworu:
Dalej w tany, dalej w tany wszyscy wraz.
Bo na pląsy, bo na tańce mamy czas.
Cztery kroki więc do przodu, potem cztery w tył
Hej że ha, hej że ha, aby  taniec piękny był.

3. Zabawa z chustą „Kogo brakuje?” – dzieci mają oczy 
zamknięte jedna osoba wchodzi pod chustę,  po otworzeniu 
oczu zgadują kogo brak.

4. „Muzyczna chusta” - uczestnicy trzymają rozciągniętą 
chustę. Grupa porusza się w takt melodii, falując chustą (należy 
przygotować różne fragmenty muzyczne).  Dziecko kładzie się 
pod chustą, pozostałe dzieci poruszają chustą w rytm muzyki 
(wolno lub szybko; zawsze zgodnie z rytmem muzyki).

5. „Karuzela” - uczestnicy trzymają za uchwyty naprężoną 
chustę na wysokości pasa. Śpiewając: „Hej, ho, hej, ho, do 
pracy by się szło…” - rytmicznie przekazują sobie chustę w 
prawą stronę. Zaczynają od bardzo powolnego śpiewania, 
stopniowo zwiększając tempo. Po pewnym czasie następuje 
zmiana i chusta wędruje w lewą stronę. 

1. Relaksacja – dzieci leżą na chuście i przy 
dźwiękach muzyki zamykają oczy  
i odpoczywają.
2. Ewaluacja – czy podobały ci się dzisiejsze 
zajęcia? – uczestnicy oceniają zajęcia podnosząc 
kciuki w dół lub opuszczając je w dół. Pożegnanie 
uczestników spotkania.  

ZAJĘCIA TANECZNE
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE OGÓLNE:
• kształcenie poczucia rytmu, wyobrażni muzycznej,
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz 

wspólnej zabawy,
• rozładowanie zmęczenia i napięcia, zdolności rytmiczno-

tanecznych.

CELE OPERACYJNE:
• uczeń doskonali swoją sprawność ruchową, poznaje kroki 

taneczne, próbuje stworzyć układ taneczny,
• poprzez taniec kształtowanie  zręczności, zwinności, 

skoczności,
• uczeń wie jak bezpiecznie poruszać się w czasie tańca,
• uczeń pełni rolę organizatora w miejscu ćwiczeń, 

współdziała w grupie.

METODY: 
• Oglądowa, słowna, zabawy muzyczne, rytmiczne, 

ruchowe.

POMOCE: 
• Magnetofon, nagranie podkładów muzycznych.

TEMAT: Małe układy  taneczne  
- choreografia taneczna „TIMBER”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Rozgrzewka -  zabawa rytmiczno 
–ruchowa „Rytm” taniec w rytm 
melodii na przerwę w muzyce stają i 
skaczą w miejscu pajacyki.

Choreografia taneczna „Timber”

Pozycja: ręce pod boczki
Chasse (krok odstawno – dostawny) ukośnie w przód w prawo
Chasse ukośnie w przód w lewo
Chasse ukośnie w tył w prawo
Chasse ukośnie w tył w lewo
Powtarzamy 4x
Pięta – palec prawą nogą, chasse w prawo
Pięta – palec lewą nogą, chasse w lewo
Powtarzamy 4x
Zatrzymanie w rozkroku
Zamach wahadłowy lewą ręką, zakończony pokazaniem 
bicepsa
Zamach wahadłowy prawą ręką, zakończony pokazaniem 
bicepsa
Powtarzamy 4x
Zamach wahadłowy obiema rękami, zakończony pokazaniem 
bicepsów w lewo
Zamach wahadłowy obiema rękami, zakończony pokazaniem 
bicepsów w prawo
Powtarzamy 4x
Pozycja: ręce pod boczki
Chasse (krok odstawno – dostawny) ukośnie w przód w prawo
Chasse ukośnie w przód w lewo
Chasse ukośnie w tył w prawo
Chasse ukośnie w tył w lewo
Powtarzamy 4x
Pięta – palec prawą nogą, chasse w prawo
Pięta – palec lewą nogą, chasse w lewo
Powtarzamy 4x
Pozycja na baczność
Krok odstawno – dostawny z ugięciem kolan w lewo
Krok odstawno – dostawny z ugięciem kolan w prawo
Powtarzamy 2x
Zatrzymanie w rozkroku
Zamach wahadłowy lewą ręką, zakończony pokazaniem 
bicepsa
Zamach wahadłowy prawą ręką, zakończony pokazaniem 
bicepsa
Powtarzamy 4x
Zamach wahadłowy obiema rękami, zakończony pokazaniem 
bicepsów w lewo
Zamach wahadłowy obiema rękami, zakończony pokazaniem 
bicepsów w prawo
Powtarzamy 4x

Ćwiczenia relaksacyjne - 5 min leżenie na 
plecach, słuchanie muzyki z zamkniętymi oczami i 
słuchanie tekstu o spacerze nad morzem.

ZAJĘCIA TANECZNE
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