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TEATR LALEK „PLECIUGA” 
zaprasza widzów: 

 
 

•  na przedstawienia dla dzieci, młodzie Ŝy i dorosłych; 
• do lektury gazetki teatralnej „Gabit”; 
• na lekcje teatralne 
• W trakcie 45 minutowego spotkania z aktorem po spektaklu moŜna 

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 JeŜeli 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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jedni na TAK, drudzy na  NIE na zadany temat; następnie po wysłuchaniu 
nawzajem swoich stanowisk uczniowie w grupach odpowiadają na 
sformułowania strony przeciwnej, zwracając uwagę na kulturę dyskusji: 
wysłuchiwanie racji drugiej strony, nieprzerywanie  
i nieobraŜanie przeciwnika; nauczyciel nagradza i karze odbierając lub 
wydłuŜając czas przeznaczony na prezentację stanowiska.   

3. Uczniowie w grupach rozwaŜają, czy słoń jest trudnym do naśladowania 
bohaterem czy teŜ bezwolną istotą nie potrafiącą zachować się 
asertywnie; mogą odwołać się przy tym do znanych postaci literackich, 
filmowych, historycznych, ale równieŜ do doświadczeń własnych  
i najbliŜszego otoczenia.  

4. Wnioski z dyskusji oraz swoje zdanie uczniowie zapisują samodzielnie 
pod koniec lekcji. 

5. Zadany temat moŜna potraktować jako temat rozprawki zadanej do domu 
lub pisanej wspólnie na kolejnej lekcji w klasie. 

 

Opracowała Anna Szufli ńska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
22 

 

• zegarek z sekundnikiem lub stoperem do regulowania czasu pracy grup 

• pisaki 

 

Czas trwania zaj ęć: 

45 minut 

 

Przebieg zaj ęć: 

 

Temat: Sąd nad słoniem – frajer czy bohater?  

1. Nauczyciel zadaje uczniom (zapisuje na tablicy) kilka pytań, które mogą 
korespondować z dylematami przedstawionymi w sztuce, a jednocześnie 
stać się Ŝywotnymi problemami   młodego człowieka (zajmowanie się 
obcym dzieckiem raczej im nie grozi, a poruszanie problemu euro sierot 
czy w ogóle porzucenia moŜe być niebezpieczne ze względu na 
dotykanie uczniów przez to zjawisko ): 

• Czy jesteś gotów do zaopiekowania się kimś lub czymś bez względu na 
konsekwencje swojego wyboru? 

• Czy podjęcie jakiegoś postanowienia wymaga bezwzględnego 
dotrzymania słowa? 

• Czy są granice poświęcenia? 

• Jak zareagujesz, gdy Twój przyjaciel/przyjaciółka podejmą się opieki nad 
np. psem i to nie pozwoli Wam równie częste  
i intensywne kontakty jak do tej pory? 

• Czy zwierzęta w dŜungli miały prawo tak, a nie inaczej reagować na 
zachowanie słonia? Dlaczego? 

2. Po swobodnych wypowiedziach na ten temat nauczyciel dzieli klasę  
na dwie grupy i prowadzi dyskusję „za i przeciw”. 

Ta formuła dyskutowania polega na tym, Ŝe uczniowie zostają podzieleni na 
dwie równe grupy w sposób absolutnie arbitralny przez nauczyciela (bez 
kierowania się faktycznymi preferencjami uczestników wobec 
podejmowanego zagadnienia); grupy mają początkowo czas (ściśle określony 
i pilnowany skrupulatnie przez nauczyciela) na sformułowanie stanowiska 
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WSTĘP 
 

Postmodernistyczny sło ń w Pleciudze, czyli lektura obowi ązkowa 

Sensacja. Oto w Szczecinie pojawił się słoń. Zagościł w przyjaznych 
progach teatru Pleciuga i wysiaduje tam jajo, a to za sprawą  Theodora Seussa 
Geisela  oraz Dariusza Kamińskiego. Niewielkiej  objętości  opowieść  
angielskiego autora rozbudował reŜyser do rozmiarów pełnego przedstawienia 
teatralnego i stworzył z jednej strony lekkie i zabawne, a z drugiej gęste od 
znaczeń i współczesnych odniesień przedstawienie. 

CóŜ takiego niezwykłego dzieje się na scenie lalkowego teatru? Oto 
trzpiotowaty i mało odpowiedzialny, ale pełen uroku ptak Gadalucha prosi słonia 
Ignacego o pomoc w wysiadywaniu jaja. Ptak potrzebuje oderwać się od 
codzienności i przykrego obowiązku, który kaŜe mu nieustannie być czujnym  
i zaspokajać  potrzeby przyszłego dziecka. Słoń rozumie kłopot Gadaluchy i – nie 
bez oporu – podejmuje się przez czas krótki zająć się jej jajem. Sytuacja 
zabawna: słoń w gnieździe  na drzewie wysiaduje jajko! Zabawna, ale na krótka 
metę. Bo to okazje się, Ŝe lekkomyślny ptak nie ma zamiaru powrócić do swoich 
obowiązków, a słoń zostaje zostawiony sam na sam z problemem: wysiedzieć 
jajko aŜ do wyklucia młodego, dał słowo.  

Wszystko to dobrze znamy:  nieodpowiedzialną matkę, słowo dane komuś 
nieopatrznie, ale jednak zobowiązujące do dotrzymania, dobre serce wystawione 
na szyderstwo otoczenia, pazerność ludzi, którzy wszystko przeliczają na 
pieniądze; moŜna by jeszcze dodać euro sieroctwo czy męŜczyznę walczącego  
z kobietą o prawo do dziecka, no i samo dziecko – zdeformowane,  
a jednak kochane. Tak, wszystko znamy, ale po raz pierwszy moŜemy o tym 
rozmawiać przy okazji przedstawienia zrealizowanego w lalkowym teatrze dla 
dzieci. W dodatku te trudne problemy zostają przestawione w sposób naprawdę 
bezpretensjonalnie zabawny. I to zabawny tak dla dzieci (zabiegi myśliwych 
chcących upolować), jak i dla dorosłych (róŜnorodne konwencje muzyczno-
stylistyczne).  

Scenariusze przedstawione w niniejszym zeszycie nie pokazują całego 
spektrum moŜliwości, jakie daje w omawianiu i interpretowaniu ta sztuka, chociaŜ 
dają sygnał, w jak róŜnych kierunkach moŜemy nakierować myśl młodego 
odbiorcy – mówiąc o młodym odbiorcy mam na myśli zarówno uczniów szkół 
podstawowych jak i gimnazjalnych, a nawet licealistów.  To oni maja szanse 
dostrzec podobieństwo Słonia Ignacego do matki Teresy  czy księcia Myszkina. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS 

GIMNAZJALNYCH PO OBEJRZENIU W 

TEATRZE „PLECIUGA” PRZEDSTAWIENIA  

PT. „SŁOŃ” 
 

Przedstawienie pt. „Słoń” – jak kaŜda baśń – pokazuje zwycięstwo dobra nad 
złem. Tymczasem Ŝyjemy w świecie, w którym nawet najmłodsi gotowi są tę 
fundamentalną prawdę „między bajki włoŜyć”. Dzieci współcześnie uczone są 
raczej: „Nie daj się!” niŜ „Poświęć się.” Jaka zatem moŜe być ich reakcja na 
słonia, który cudzym jajkiem przejmuje się bardziej niŜ rodzona matka?  PoniŜsza 
lekcja ma uświadomić uczniom, Ŝe dobroć jest wartością trudną, ale podstawową  
i niezbędną.  

 

Cele lekcji; ucze ń: 

• prezentuje własnego zdanie  i uzasadnia je 

• przestrzega  zasad dyskusji 

• dostrzega wartości w postawach i zachowaniach bohaterów scenicznych  
i postaci rzeczywistych 

• charakteryzuje postaci, nazywa cechy charakteru 

• redaguje rozprawkę (opcjonalnie – w zaleŜności od stopnia opanowania 
tej formy wypowiedzi) 

 

Formy metody pracy: 

• praca indywidualna 

• dyskusja 

• praca w grupie 

Środki dydaktyczne: 

• duŜe arkusze papieru (np. pakowego) do zapisywania stanowisk 
wypracowanych w grupie 
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wysiadywania 

jaja słoniowi 

lektura 

„ploteczek” w 

kolorowym 

czasopiśmie 

   

   

5. Uczniowie dyskutują na podstawie wypełnionej tabeli nad mechanizmami 
rządzącymi przedstawianiem świata realnego i jego problemów w postaci 
baśni z jednej strony, sztuki teatralnej z drugiej strony.  Mówią  
o wieloznaczności i wielopoziomowości znaku teatralnego czy symbolu w 
ogóle. MoŜna zaproponować zastanowienie się, czy sytuacja odwrotna do 
tej przedstawionej w spektaklu „Słoń” byłaby równie nośna, tzn. gdyby 
sztuka pokazywała ptaka opiekującego się dzieckiem słonia – uczniowie 
zapewne zauwaŜą, Ŝe powyŜszy pomysł byłby moŜliwy, ale mniej nośny 
(z uwagi na zakodowane w nas alegorie zwierząt).  

6. Uczniowie zapisują w jednym zdaniu (zdanie moŜe być redagowane 
samodzielnie lub przez grupę) informację o dosłownym sensie 
przedstawienia, np. wysiaduje nieswoje jajko i opiekuje się obcym 
potomstwem.  a następnie przekształcają je tak, aby wskazać sens 
przenośny, np. Człowiek uczynny pomaga drugiemu w jego obowiązkach, 
nie Ŝądając nic w zamian.  

7. Uczniowie samodzielnie redagują wniosek (notatkę) z lekcji , posługując 
się pojęciami kluczowymi dla omawiane tej problematyki: 

• znak 

• symbol 

• metafora/przenośnia 

• paralelizm/paralelny 

• dosłowność 

• sztuka 

• prawda

 

 

 

Opracowała Anna Szufli ńska 
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Odnaleźć w  dylemacie słonia ten sam, który nurtował Gombrowicza  
w Dziennikach.  

Problem konieczności dotrzymywania słowa – mam nadzieję – dostrzegą 
wszyscy; takŜe najmłodsi i …  ich rodzice. No bo w końcu – ile waŜy 102% słowa 
słonia? A ile naszego? Oblicz róŜnicę… 

 

Opracowała Anna Szufli ńska 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW W 

OPARCIU O SPEKTAK PT. „SŁOŃ” W TEATRZE 

PLECIUGA 
 

Blok tematyczny:   Dotrzymywać słowa 

Temat dnia:   Być wytrwałym 

Rodzaje aktywno ści: 

• polonistyczna 

• muzyczna 

• plastyczna 

• ruchowa 

Cele operacyjne: 

• wymienia postacie występujące w przedstawieniu, 

• rozumie treści  zawarte i ukryte w sztuce, 

• odnosi się do spektaklu 

• dokonuje podziału wyrazów na sylaby 

• sprawnie wycina elementy i przykleja według własnej inwencji  

• tworzy w technice collage 

• czerpie  z pamięci odtwórczej               

   Formy pracy: 

• rozmowa 

• zabawa słowem 

• inscenizacja ruchowa 

• działalność plastyczna 

Pomoce:  poduchy dla kaŜdego dziecka, zagadki o słoniu, 6 szarf 
gimnastycznych, nagranie z muzyką z filmu p.t. „ Madagaskar” 
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• tabela  wspólna dla wszystkich (narysowana na tablicy lub duŜym arkuszu 
papieru) 

• kolorowe pisaki lub kolorowa kreda do wypełnienia tabeli przez 
poszczególne grupy (tak, aby widoczne było autorstwo decyzji kaŜdej 
grupy) 

Czas trwania: 

• 45 minut 

 

Przebieg zaj ęć: 

Temat: Rzeczywistość rzeczywista, rzeczywistość baśniowa i rzeczywistość 
teatralna.  

1. Uczniowie swobodnie wypowiadają się na temat obejrzanego spektaklu. 

2. Nauczyciel  głośno zastanawia się, czy słusznie polecił młodzieŜy 
gimnazjalnej obejrzenie sztuki przeznaczonej w załoŜeniu dla młodszego 
odbiorcy. 

3. Uczniowie wskazują problemy zrozumiałe zawarte w sztuce i ich 
zadaniem aktualne i waŜne dla nich. 

4. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat uproszczonego (?) sposobu 
pokazania świata w kontekście powaŜnej i skomplikowanej problematyki 
wynikającej ze „Słonia”. Jednym ze sposobów na ustosunkowanie się do 
pytania moŜe być wypełnienie w grupach poniŜszej tabeli (poprzez 
wstawienie znaku  w odpowiednim miejscu tabeli): 

wydarzenie 

sceniczne 

rzeczywistość 

rzeczywista 

rzeczywistość  

baśniowa  

rzeczywistość 

teatralna 

palenie 

papierosa przez 

matkę 

   

syberyjski taniec 

ludowy  

   

powierzenie    
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLAS 

GIMNAZJALNYCH PO OBEJRZENIU W 

TEATRZE „PLECIUGA” PRZEDSTAWIENIA  

PT. „SŁOŃ” 
 

Zaproponowana poniŜej lekcja moŜe być traktowana jako wstęp do lekcji kolejnej 
zaprezentowanej w dalszej kolejności w zeszycie realizującej temat : Sąd nad 
słoniem – frajer czy bohater. Na początku jednak konieczne jest zdefiniowanie 
problematyki sztuki, a do tego uczniowie powinni umieć wskazać dosłowność  
i symbolikę przedstawienia.  

Cele lekcji; ucze ń: 

• posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla dramatu i spektaklu 
teatralnego 

• odczytuje dzieło teatralne na poziomie dosłownymi i symbolicznym 

• wyraŜa swoje zdanie na temat obejrzanej sztuki 

• bierze udział w dyskusji 

• wyodrębnia elementy dzieła teatralnego, analizuje je 

• interpretuje spektakl teatralny, proponując odczytanie poszczególnych 
elementów spektaklu 

• samodzielnie redaguje notatkę 

Formy i metody pracy: 

• praca indywidualna 

• praca wspólna 

• praca z tekstem kultury 

• praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 
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Przebieg  

 

Wprowadzenie do tematu  – uczniowie siadają na poduchach, nauczyciel zadaje 
im zagadki: 

-Kto wciąŜ uszami wachluje głowę? 

-Kto ma siekacze z kości słoniowej? 

-Kto nie je mięsa bo jest jaroszem a jednak wyrósł pięknie Ŝe proszę?! 

-KtóŜ to jest taki silny i wielki, Ŝe łamie drzewa i nosi belki? (SŁOŃ) 

          Nauczyciel nawiązuję rozmowę na temat spektaklu p.t. „Słoń” który  
uczniowie obejrzeli poprzedniego dnia w Teatrze Pleciuga. Uczniowie 
odpowiadają na pytania:                   

-co zrobiła Gadalucha ze swoim dzieckiem( jajem) ? 

-czy tak postępuję dobra kochająca matka? 

-co postanowił słoń Ignacy ? 

-czy słoń dotrzymał danego słowa ? 

-czy to było dla niego łatwe? 

-czy Wy kiedyś co ś obiecaliście i czy dotrzymaliście słowa? - opowiedzcie 

-jak moŜemy nazwać zachowanie słonia? 

Uczniowie zadają nurtujące ich pytania nauczycielowi 

Podział wyrazów na sylaby : 

słoń, Ig-na-cy, Ga-da-lu-cha, Pod-fru-waj-ka, cyrk, ja-jo, myś-li-wi  (wyklaskanie, 
wytupanie, wystukanie ( wg. wyboru uczniów). 

–podanie przykładów wyrazów z głoską S w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.   

 

Ilustracja ruchowa : nauczyciel puszcza nagranie z muzyką z filmu  
p.t.” Madagaskar” 

Dzieci wykonują polecenia nauczyciela przy muzyce: 

Jesteście stadem słoni w dŜungli. Łapiecie trąbami za ogony (ręce) kolegów i 
tupiąc biegniecie i omijacie przeszkody. Dzieci biegają po sali. 
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Słonie dobiegły do wody (dzieci zatrzymują się). 

Słonie muszą przejść na drugą stronę ale nie mogą zmoczyć trąb i nie chcą 
obudzić krokodyli(dzieci podnoszą ręce wysoko i cichutko, na paluszkach 
przechodzą na drugą stronę jeziora ( miejsce oznaczone szarfami). 

Wszystkie słonie, szczęśliwie przeszły na drugi brzeg więc skaczą tańczą i 
objadają się liśćmi z drzew.  

 

Określenie zadania plastycznego :  na stole macie do wykorzystania szablony  
jaj . teraz Wy  tak jak słoń Ignacy zaopiekujecie się nimi  i  wytrwale,  do końca 
stworzycie najpiękniejszego stworka, zwierzaczka jakiego sobie wymyślicie. .Do 
pracy moŜecie wykorzystać wszystko co znajdziecie na stole.(brystol kolorowy 
falisty, bibuła witraŜowa, kolorowe piórka, cekiny, brokaty, skrawki materiału, 
włóczka, magiczny klej, noŜyczki kredki i flamastry, zszywacz biurowy ). 

Ekspresja plastyczna:  uczniowie tworzą, nauczyciel kontaktuje się z kaŜdym, 
zwracając uwagę na ład organizacyjny, bezpieczne posługiwanie się noŜyczkami, 
udzielając w razie potrzeby pomocy. 

Ekspozycja prac uczniów:  po wybraniu odpowiedniego miejsca na prezentację 
prac dzieci  nauczyciel zachęca uczniów do wypowiadania się na temat swojego 
stworka, zwierzaczka oraz co wykorzystał aby go stworzyć, czy jego praca 
wymagała cierpliwości i wytrwałości?  

Likwidacja zaj ęcia  wszyscy biorą udział w porządkowaniu na stołach i odkładają  
sprzęt i pomoce na miejsce. 

Opracowała BoŜena Warych 
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3. Praca domowa.  

Opowiedz przygodę słonia Ignacego, który wysiedział jajko. W zakończeniu swojej 
pracy napisz, czego nauczyła cię ta historia.    

Opracowała Małgorzata Roszak, ekspert przedmiotowy języka 
polskiego Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Szczecinie, nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej nr 48 w Szczecinie 
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Przebieg lekcji 

1. Część wst ępna-rozmowa 

Uczniowie mówią o swoich wraŜeniach po obejrzeniu spektaklu. Tak kierujemy 
rozmową, by wskazywali, co im się podobało lub nie (np. dekoracja, kostiumy, gra 
aktorów…). Opinie mogą dotyczyć równieŜ treści spektaklu. Są to jednak 
wypowiedzi swobodne, nie oceniamy ich.  

 

2. Część właściwa-teatralna opowie ść 

 

Uczniowie określają temat spektaklu. Mówią o czym, o kim on opowiada. 
Wspólnie będziemy się zastanawiać, kto i jak opowiada o słoniu Ignacym. KaŜdy 
uczeń na środku kartki zapisuje tytuł spektaklu, tworzymy mapę mentalną. 
Pracujemy wspólnie, ale kaŜde dziecko zapisuje na swojej kartce informacje. Aby 
ułatwić im pracę (szczególnie w kl.4), rysujemy mapę myśli na tablicy. W 
zaleŜności od wiedzy uczniów tworzymy bardziej lub mniej rozbudowaną mapę. 
Po zebraniu i uporządkowaniu wiadomości uczniowie ozdabiają swoją mapę 
rysunkami, mogą samodzielnie ją jeszcze rozwinąć./Ćwiczenie to ma na celu 
usystematyzowanie, poszerzenie  wiedzy uczniów na temat tworzywa teatralnego 
i uświadomienie im bogactwa środków oddziaływania na widza/   

Zamieszczam przykładową mapę myśli, która moŜe być rozbudowywana  
i ozdabiana przez uczniów. Po wykonaniu prace dzieci prezentujemy w  klasie w 
formie wystawy lub gazetki ściennej. 

Ze względu na to, Ŝe publikacja jest czarno-biała, zwracam uwag ę, iŜ mapę 
naleŜy  wykona ć tak, by ka Ŝda „odnoga” była w innym kolorze. Zgodnie  
z załoŜeniami zastosowanej metody praca powinna by ć barwna. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI 

WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ Z ELEMENTAMI JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 
 

Zajęcia odbywają się po obejrzeniu spektaklu  
pt. „Słoń” w Teatrze Lalek „Pleciuga” 

 

BLOK TEMATYCZNY: Zwierz ęta  

TEMAT DNIA: Zwierz ęta i ich prawa. 

Rodzaje aktywno ści: 

- edukacja polonistyczna 

- edukacja plastyczna 

- elementy języka niemieckiego 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim . 

• Umiejętne wplatanie elementów sztuki w tok zajęć szkolnych. 

Cele operacyjne: 

• Uczeń potrafi: 

• nazwać kilka zwierząt w języku niemieckim, 

• zredagować kilka praw zwierząt 

• wypowiedzieć się na temat przedstawienia w postaci logicznie 
zbudowanych zdań 

• zrozumieć przesłanie płynące z przedstawienia 

• rozpoznać po odgłosach kilka dzikich zwierząt oraz sposób ich poruszania 
się 

• wymienić postaci występujące w przedstawieniu, 
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• wykonać samodzielnie balonikowe zwierzątko. 

 

Formy pracy: 

• zbiorowa jednolita, 

• indywidualna jednolita,  

• grupowa zróŜnicowana 

Metody pracy: 

• rozmowa kierowana, 

• aktywność twórcza, 

• zintegrowana nauka języka niemieckiego 

Środki i materiały dydaktyczne: 

Plakat z języka niemieckiego do podręcznika „Ich und du” do klasy 2 szkoły 
podstawowej – rozdział 10 „ Im Zoo” (patrz: załącznik), ścinki materiału, wata, 
nadmuchane kolorowe baloniki, włóczka, koraliki i inne materiały do wykonania 
zwierząt, płyta CD z odgłosami zwierząt, plakat z wypisanymi prawami dziecka 
(patrz: załącznik), długie paski papieru do przyporządkowania promyczkowego na 
prawa zwierząt, miękka piłka lub zmięta kartka papieru.   

Warunki pracy: 

- sala do zajęć zintegrowanych,  

- czas trwania zajęć: ok. 90 minut 

Przebieg zaj ęć: 

1. Pytasz dzieci, czy ktoś potrafi opowiedzieć, o czym było przedstawienie 
pt. „Słoń” w reŜyserii Dariusza Kamińskiego. Przy opowiadaniu przez 
dziecko starasz się wyeksponować postać bohaterskiego słonia oraz 
ptaka Gadaluchy zwanej Podfruwajką.  

2. Ustalasz wspólnie główne postaci występujące w przedstawieniu oraz 
skupiasz się najbardziej na dobrym uczynku słonia i złym postepowaniu 
ptaka. Pytasz dzieci czym zaskoczyła ich Gadalucha? MoŜe zrobiła coś, 
czego one nie pochwalają?  

3. Informujesz dzieci, Ŝe w przyrodzie naprawdę istnieje taki ptak, który 
podrzuca swoje jaja i ich nie wysiaduje. (Patrz Wikipedia) Kukułka od 
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ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ DLA UCZNIÓW 

KLAS 4,5,6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

PRZEPROWADZONE PO OBEJRZENIU 

SPEKTAKLU „SŁOŃ” W TEATRZE LALEK 

„PLECIUGA” 
 

 

Temat: Kto i jak opowiada nam o słoniu Ignacym? 

Cele 

Uczeń: 

• świadomie uczestniczy w odbiorze dzieła teatralnego, 

• wyodrębnia składniki sztuki teatralnej, 

• rozumie podstawowe pojęcia związane z teatrem, 

• poszerza, utrwala swoją wiedzę o teatrze, 

• porządkuje zgromadzone informacje, 

• nazywa swoje oczekiwania, wraŜenia, uczucia,  

• uzasadnia swoją opinię, pogląd, twierdzenie, 

• wyodrębnia ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń, 

• redaguje opowiadanie odtwórcze. 

 

Metody i formy: mapa myśli; praca indywidualna i całej grupy 

Środki dydaktyczne: kartki formatu A4 lub większe, kredki, pisaki, program 
teatralny spektaklu „Słoń” 
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Plakat z Podręcznika „Ich und du” do tematu o zwierzętach. 

 

EWA SZPAKOWSKA nauczyciel dyplomowany ze Szkoły 
Podstawowej Nr 10 w Szczecinie z 28 letnim staŜem 
pracy. Aktualnie wdraŜa trzyletnią innowacj ę 
pedagogiczn ą „Z niemieckim za pan brat”.  Autorka 
licznych scenariuszy do zeszytów metodycznych 
„Kocham teatr”.  
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maja do początków lipca składa na ziemi około 10-20 małych jaj w 
przynajmniej dwudniowych odstępach. Zwykle przenosi je w dziobie i 
wkłada do gniazda gospodarza, po jednym. Bardzo rzadko udaje jej się 
znieść jajo wprost do gniazda przybranych rodziców jej młodych. 
Składanie jaja trwa kilka sekund, a przy okazji samica kukułki zjada lub 
zabiera jedno jajo gospodarza i je wyrzuca. WaŜne jest by jej jaja były 
podobne kolorem i kształtem do jaj gatunków, które mają je wysiadywać.   

4. Zwracasz uwagę dzieci na to, Ŝe dzieci mają swoje prawa  (załącznik)  
i proponujesz wymyślenie kilku praw dla zwierz ąt, oraz zapisanie ich na 
długich paskach papieru, następnie umieszczasz je na tablicy jako 
promyki słoneczka (metoda przyporządkowania promyczkowego 
zaliczana do metod aktywnych). Mogą to być następujące prawa: 
„Zwierz ęta mają prawo do mieszkania w swoim domu”, „Zwierz ęta 
mają prawo do ciszy”, „Zwierz ęta mają prawo do wychowywania si ę 
w naturalnym środowisku” , i inne. Przy omawianiu zwracasz 
szczególna uwagę na to , Ŝe zwierzęta teŜ mają prawo do wychowywania 
przez własnych rodziców. 

5. Wprowadzasz w tematykę dnia – zagadką dźwiękową „W zoo”. 
Odpowiedzi uczniów na następujące pytanie: „Jakie odgłosy usłyszeliście 
i gdzie moŜna je spotkać?” (odgłosy z płyty CD) Następnie proponujesz 
naśladowanie sposobu poruszania się niektórych zwierząt. Po wykonaniu 
kilku ćwiczeń proponujesz zagadkę ruchową. Jedno z dzieci pokazuje 
sposób poruszania się zwierzęcia a pozostałe dzieci odgadują  
co to za zwierzę. 

6. Po zabawie prosisz dzieci, aby wymieniły nazwy kilku zwierząt. Po 
wymienieniu nazw zwierząt proponujesz dzieciom poznanie kilku nazw w 
języku niemieckim zawieszając na tablicy plakat do rozdziału 10 ze 
zwierzętami w ZOO. 

Słownictwo: 

der Kuckuck -  kukułka 

der Elefant – sło ń 

die Giraffe – Ŝyrafa 

das Zebra – zebra 

das Kamel – wielbłąd 

das Krokodil – krokodyl 
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der Pinguin – pingwin 

der Affe – małpa 

der Tiger – tygrys 

der Eisbär – biały niedźwiedź 

das Känguru – kangur 

der Strauß – struś 

die Robbe – foka 

 

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

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

9. Dla utrwalenia nowych nazw proponujesz w kilku grupach zabawę  
w głuchy telefon „Stille Post”  wykorzystując nowe słownictwo. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Podstawowe informacje o okresie wylegiwania się jaj kukułki i jak zachowują się 
pisklęta w gnieździe (Patrz Wikipedia) 

Okres wysiadywania to około 11 do 13 dni (krótszy niŜ gospodarzy). 
Pisklęta, gniazdowniki, po wykluciu (po 8-36 godzinach), jeszcze ślepe, wyrzucają 
jaja lub juŜ wyklute potomstwo gospodarza (ginie na ziemi) - rozpychanie się to 
naturalny instynkt wobec wszystkich obiektów w gnieździe. Ma to skupić 
wszystkie wysiłki dorosłych ptaków na wyŜywieniu i wychowywaniu. Młode kukułki 
mają pomarańczowo-czerwone ubarwienie wnętrza dzioba i wydają Ŝebrzący głos 
zmuszający rodziców do ciągłego karmienia sukcesywnie pokrywającej się 
piórami małej kukułki. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 21 dniach, choć 
nawet po wylocie mogą być jeszcze dokarmiane. Po miesiącu są juŜ całkowicie 
samodzielne. Młoda samica kukułki rok później podłoŜy z duŜym 
prawdopodobieństwem jajo gatunkowi, który sam je piastował. 
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Przykładowe zwierzątka wykonane przed uczniów klasy IIb ze Szkoły 
Podstawowej Nr 10 w Szczecinie (fot. Ewa Szpakowska) 

 

 

 


