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TEATR LALEK „PLECIUGA” 

zaprasza widzów: 
 
 

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

zapoznać się z niektórymi tajnikami jego pracy na scenie, zajrzeć  
w teatralne kulisy, zdobyć podstawową wiedzę o technikach lalkowych. 

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

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

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

• na warsztaty teatralne dla nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 
 

Zeszyty metodyczne dost ępne są w Biurze Obsługi Widzów 

 

www.pleciuga.pl 

Teatr Lalek „Pleciuga” 

pl. Teatralny 1 

71- 405 Szczecin 

tel./fax.: 91/ 433 58 04 

91/44 55 114 
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WSTĘP 
 

 

Które dziecko nie lubi smoków? Od zawsze wzbudzają ciekawość  i rozpalają 
dziecięcą wyobraźnię.  A smok  i kraina Parasoli to połączenie, które  przyciągnie 
do teatru każdego malucha.  A i dorosłym takie połączenie wyda się na pewno 
znane. Bo któż z nas nie pamięta porwania Baltazara Gąbki oraz dzielnej ekipy, 
która pod dowództwem Smoka Wawelskiego wyruszyła na jego poszukiwania.  
I oczywiście Szpiega z Krainy Deszczowców, który cały czas próbował 
pokrzyżować im plany.  

W spektaklu Marty Kwiek nie znajdziemy żadnych szpiegów. Ale za to zobaczymy 
miasteczko,  jakże podobne do otaczających nas wokół miasteczek, gdzie 
spokojnie żyją ludzie tacy jak my.  Pewnego dnia spokój mieszkańców 
Parasolkowa zakłóca straszna bestia, która postanowiła zamieszkać  
w sąsiedztwie. Niestety całe zło tego futrzastego sympatycznego stwora tkwi nie 
w nim samym, a w umysłach mieszkańców. Smok jest zły dlatego że jest 
smokiem i że zamieszkał w okolicy.  

Wszechwiedząca rada miasta z burmistrzem na czele, starając się ochronić 
ludność przed przybyszem, zwołuje wojsko, które ma rozprawić się  
z nieproszonym gościem. Bo przecież smok jest zły i inaczej być nie może. 
Stereotypowemu nastawieniu lokalnej społeczności przeciwstawia się mały Mirek, 
przedszkolak, który odrzuca antysmoczą propagandę dorosłych, i nie bacząc na 
głoszone wokół uprzedzenia, zawierza własnej intuicji i dobremu sercu.  
Chłopczyk  przekonuje się, że otwarty umysł i odwaga kierowana głosem serca 
jest najlepszym  przewodnikiem na drodze do poznania prawdy.  

Przygoda w Parasolkowie, którą mamy okazję zobaczyć na deskach Teatru Lalek 
"Pleciuga"  jest jakby lekkim , łagodnie podanym odzwierciedleniem dzisiejszego 
otaczającego nas świata lokalnych społeczności.  Świata który tworzymy sobie 
sami, na bazie stereotypów, uprzedzeń ,zbudowanych schematów, przekazanych 
przez większość, tą starszą i mądrzejszą.  Jest to pouczająca historia  
o szkodliwości i zagrożeniach płynących ze ślepego powielania emocji, 
bezmyślnego przyjmowania cudzych opinii i zachowań. Mamy tu dominujący 
strach i niewiedzę, które skutecznie napędzają negatywne emocje i prowadzą, 
przekonanych ślepo o swej mądrości, mieszkańców do skrajnych zachowań.   

Spektakl, który powstał na motywach bajki Ireneusza Iredyńskiego zachwyca nie 
tylko treścią ale także nietuzinkową scenografią. Jak na Krainę Parasoli przystało, 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

Karty ze słówkami - przykład: 

 

church 

kościół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

cinema - kino, bank - bank, post office - poczta, school - szkoła,  
hotel - hotel, hospital - szpital, airport - lotnisko, restaurant - restauracja, 
car park - parking, church – kościół (ilość słówek dobieramy w zależności 
od liczebności klasy). Kartki z nazwami zostaną przyklejone na frontach 
budynków. Uczniowie z przyniesionych pudełek przy pomocy nożyczek, 
kleju i papieru kolorowego tworzą budynki, a następnie przyklejają je na 
przygotowanym przez nauczyciela planie miasta. 

 

7. Nauczyciel wraz z dziećmi siada na dywanie naokoło makiety. Uczy 
wymowy poszczególnych wyrazów. Dzieci powtarzają. Następnie 
wskazuje na planie poszczególne budynki, które uczniowie nazywają po 
angielsku. Potem dzieci mogą wskazywać budynki, aby rówieśnicy mogli 
je nazywać. 

 

8. Prowadzący podaje miejsca na makiecie, a poszczególni uczniowie 
muszą podać najkrótsza trasę do pokonania stosując zwroty: prosto,  
w lewo, w prawo. Następnie dzieci same podają sobie nawzajem 
podobne zadania. W zależności od umiejętności dzieci nauczyciel może 
tę zabawę przeprowadzić w język angielskim. 

 

9. Jako zadanie domowe dzieci tworzą opis swojego kolegi – koleżanki 
wykorzystując zabrane podczas lekcji słownictwo. Nauczyciel daje kilka 
dni na wykonanie prac. 

 

 

 

Iwona Skiba  – nauczycielka kształcenia zintegrowanego z językiem angielskim  
w SP61; przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie; ekspert – wykładowca  
w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa z zakresu „Animator turystyki 
dzieci i młodzieży” przy Europejskim Funduszu Społecznym; wykładowca 
metodyki nauczania języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
„Dys...Kurs” oraz metodyki wczesnoszkolnej w Collegium Balticum; autorka  
i współrealizatorka programu kolonii dla najmłodszych „Kolorowe wakacje” przy 
współpracy z Biurem Podróży i Turystyki „Globtour”. 
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zarówno dekoracje, jak i lalki zrobione są właśnie na bazie parasoli. Wzorzyste 
lub w jednym kolorze, różnych wielkości i kształtów towarzyszą widzowi przez cały 
spektakl. Nawet główny wątek spektaklu krąży wokół warsztatu naprawy 
parasolek, do którego przed zbliżającym się deszczem mieszkańcy miasteczka 
tłumnie przybywają, aby naprawić swój parasol. Tak samo my, widzowie tłumnie 
przybywajmy do "Pleciugi", aby przygoda w Parasolkowie była również waszą 
przygodą.   

 

opracowała Agata Kowalczyk  
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DLATEGO SIĘ LUBIMY BO SIĘ RÓŻNIMY. 
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 5 - LETNICH  

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE: 

− Poszanowanie dla inności. 

− Tolerancja wobec osób starszych, chorych, ludzi innych ras itp. 

  

CELE OPERACYJNE : 

Dziecko: 

− Dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie swoim i kolegi. 

− Dostrzega takie cechy w wyglądzie jak wzrost, kolor włosów, oczu, masa 
ciała itp. oraz cechy charakteru m.in. spokojny, wesoły, małomówny itp.   

− Potrafi sformułować pytania na temat zainteresowań, upodobań  innych.  

− Zna sens bajki o smoku potrafi opowiedzieć wybrany fragment. 

− Rozumie że nie należy oceniać innych po wyglądzie. 

− Jest wyrozumiałe  wobec ludzi chorych lub słabych lub ubogich. 

− Nazywa i  rozróżnia rasy ludzi. 

− Próbuje liczyć dziesiątkami do 50-ciu. 

− Bierze udział w dyskusji, wypowiada swoje zdanie na podany temat. 

 

METODY : 

− Rozmowa kierowana, dyskusja  

− Oglądowa – ilustracje, zdjęcia, książki 

− Metoda zadań stawianych ( porównywanie, szukanie różnic  
i podobieństw) 
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SŁOWNICTWO: 

city council, park, station, bar, shop, supermarket, cinema, bank, post office, 
school, hotel, hospital, airport, restaurant, car park, church. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

1. Przed udaniem się na spektakl nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat 
sztuki, którą mają obejrzeć. Prosi, aby uczniowie zwrócili uwagę na 
materiały wykorzystane do stworzenia lalek, scenografię oraz użycie 
środków multimedialnych. 

 

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

 

3. Prowadzący omawia z dziećmi treść przedstawienia wskazując bohaterów 
i ich cechy.  

 

4. Nauczyciel przypomina uczniom fragment piosenki podsumowującej 
przedstawienie: „Zanim ocenisz to poznaj tego, co może okazać się 
dobrym kolegą”. Prosi, aby uczniowie odnieśli je do treści sztuki oraz 
podali przykłady z własnego doświadczenia. Prowadzący zapisuje na 
tablicy cechy dobrego kolegi – koleżanki (przymiotniki). 

 

5. Uczniowie przepisują do zeszytów cechy dobrego kolegi – koleżanki.  
W zależności od poziomu klasy nauczyciel może wprowadzić pojęcie 
przymiotnika. 

 

6. Prowadzący prosi, aby dzieci dobrały się w pary, gdyż w nich będą 
tworzyły z pudełek budynki i instytucje, które staną na planie miasta  
z krainy Parasoli. Pary losują kartki z nazwami poszczególnych budynków 
w języku polskim i angielskim: city council – rada miasta, park - park, 
station - stacja, bar - bar, shop - sklep, supermarket - supermarket, 
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− określa najkrótsza drogę z punktu A do punktu B, 

− stosuje zwroty prosto, w lewo,  w prawo ( w zależności od poziomu 
nauczania także w języku angielskim), 

− poznaje nowe słowa w języku angielskim, 

− umie wymawiać i stosować w praktyce nowopoznane słowa w języku 
angielskim, 

− poprawnie przepisuje, 

− wykonuje pracę plastyczno – techniczną, 

− tworzy opis kolegi - koleżanki. 

 

METODY: 

− mini wykład, 

− rozmowa kierowana. 

 

FORMY PRACY: 

− indywidualna, 

− parami, 

− grupowa. 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

− karty ze słówkami: city council – rada miasta, park - park, station - stacja, 
bar - bar, shop - sklep, supermarket - supermarket, cinema - kino,  
bank - bank, post office - poczta, school - szkoła, hotel - hotel,  
hospital - szpital, airport - lotnisko, restaurant - restauracja,  
car park - parking, church – kościół. 

− namalowany plan miasta na dużym kartonie, 

− różnorodne pudełka, kolorowy papier, klej, nożyczki. 
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FORMY PRACY: 

− w parach 

− z całą grupą 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE : 

Ilustracje na sztalugach: dzieci różnych ras(czarnoskóra, biała, żółta itp.), dzieci w 
okularach, ludzi starszych, chorych (m.in. z zespołem Downa, niskorosłość, ludzie 
kalecy, niepełnosprawni, niewidomi itp.), symbole z brystolu  w postaci  
liczmanów, smoków, parasolek po  ok. 40 szt.  

 

I. Po obejrzeniu spektaklu w tym samym albo na drugi dzień zachęcam dzieci do 
opowiedzenia wrażeń z pobytu w teatrze. Pozwalam dzieciom na ich własne  
refleksje i ocenę. Wyjaśniam niezrozumiałe treści i naprowadzam na właściwe 
zrozumienie sensu bajki.  Podsumowujemy cały pobyt,  chwalę dzieci za 
kulturalne zachowanie w tym miejscu oraz za rozwagę w środkach transportu  
w drodze do „Pleciugi”. 

                                                                                                                                                
II.  Na drugi dzień wspólnie z dziećmi organizujemy KĄCIK O SMOKACH  
inspirowany obejrzanym spektaklem. Są tu ilustracje, książki,  pacynki, pluszaki  
postaci smoków  występujących w bajkach polskich i zagranicznych (Smok 
Wawelski, Smok Telesfor, smok z filmu dla dzieci „ Jak wytresować smoka”   itp.) 
Mogą tu być również kolorowanki lub dowolne  rysunki dzieci wyobrażające 
smoki. 

 

III. Przed samym zajęciem przygotowuję przyniesione wcześniej ilustracje, 
zdjęcia, plakaty: ludzi i dzieci wszystkich  ras,  ludzi różniących się pewnymi 
cechami Np. osoby  na wózkach inwalidzkich, ludzie starsi, ludzie lub dzieci  
z widocznymi chorobami, niewidomych itp. 
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PRZEBIEG ZAJEĆ:                   

 

        ZAJĘCIA 1 

 

Dzieci w stoją w kole  trzymają się za ręce. 

  

1. Zabawa integrująca grupę. Dzieci witają się przesyłając sobie  iskierkę za 
pomocą uścisku dłoni do momentu aż obiegnie cały okrąg. następnie 
siadają w kole. 

 

2. Przypominamy sobie przedstawienie ”Smok w krainie parasoli”  
a zwłaszcza fragment  o wykluczeniu Smoka ze społeczności miasta 
Parasolkowa tylko dlatego, że różnił się od innych a tak naprawdę  był 
bardzo łagodny a nawet zabawny. Ludzie takim zachowaniem sprawili 
Smokowi wielką przykrość i tylko chłopiec z przedszkola rozumiał jaki jest 
naprawdę. Proszę aby dzieci wyjaśniły morał bajki „ Inny nie znaczy 
zły” . Tłumaczę znaczenie słowa „inny”- dla niektórych może znaczyć 
dziwny a dla niektórych  zwyczajny. Podaję przykład „czarnoskóry 
człowiek w Polsce”, biały człowiek na czarnym lądzie” ; słoń na  naszym 
podwórku”, śnieg, mróz w Afryce itp. Proszę aby dzieci podawały swoje 
przykłady. Dzieci dzielą się swoimi uwagami,  chwalę  roztropne 
wypowiedzi. 

 

3. Teraz zapoznaję dzieci z dzisiejszym zadaniem, które będzie polegać na 
udowodnieniu czy dzieci w naszej grupie są podobne czy bardzo się  
między sobą różnią  i co z tego wynika? Aby to sprawdzić będziemy 
porównywać nasz wygląd, zachowanie, zainteresowania, oraz  
przyznawać symbole: symbol smoka będzie oznaczał różnice a symbol 
parasola podobieństwo. 

 

4. Następnie  proszę aby dzieci wstały i dobrały się parami ( samodzielny 
dobór lub losowanie). Kiedy  to uczyniły wyjaśniam aby przyjrzały się 
sobie nawzajem i zastanowiły się co mają podobnego w wyglądzie lub  
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MAPA 
 

SCENARIUSZ DLA UCZNIÓW KLASY I-III 

 

TEMAT:  Plan miasta. 

 

Zajęcia powinny trwać kilka dni i być modyfikowane w zależności od możliwości 
klasy, w której będą realizowane. 

 

CELE OGÓLNE: 

- rozbudzanie wyobraźni, 

- rozwijanie umiejętności manualnych, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z makiety miasta. 

 

CELE OPERACYJNE: 

Dziecko: 

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

− wypowiada się samodzielnie na dany temat, 

− wyodrębnia elementy scenografii, środków scenicznych, 

− omawia treści zawarte w sztuce teatralnej, 

− określa cechy charakteru bohaterów, 

− wyodrębnia przebieg wydarzeń, 

− omawia grę aktorów, 

− określa cechy dobrego kolegi – koleżanki, 

− potrafi pracować w parach, 

− wykonuje budynek z pudełka, 

− potrafi korzystać z makiety miasta, 
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Szymon  Ścibior 

Marcelina Bednara i Zuzia Bobkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Zielińska i Dominika Zegarek 
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w z zachowaniu, może to być wzrost, kolor oczu, włosów itp. Mogą to być 
również podobne zabawy, jedzenie, hobby itp. 

 

5. Daję dzieci chwilę na konsultacje w parach po czym  podchodzę kolejno 
do par, które informują mnie jakie znalazły podobne u siebie  cechy. 
Wtedy  wręczam im symbole- za  każdą cechę wspólna 1- parasol. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Teraz proszę aby dzieci zauważyły, czym się różnią. Tak jak  
w poprzednim zadaniu zbieram informacje - tym razem rozdając symbole 
smoków - tyle, ile dzieci zauważyły różnic. 

 

7. Kiedy symbole zostały rozdane  proszę aby wszystkie dzieci przyczepiły 
otrzymane znaki (parasoli i smoków) na przygotowanej  tablicy wyników. 
Kiedy dzieci to uczyniły na w/w tablicy powstały 2 długie rzędy 1 - to 
parasolki ; 2 – to smoki. Okazało się, że rząd z symbolami smoków jest 
nieco dłuższy od rzędu z parasolami. Proszę aby dzieci przeliczyły oba 
rzędy. Ponieważ znaków jest kilkadziesiąt  liczymy dziesiątkami najpierw 
wspólnie, potem  przeliczają chętne dzieci . 

 

8. W tym miejscu proszę  aby dzieci podsumowały wyniki i pytam co wynika 
z tego,  że symboli smoków jest więcej?: Dzieci informują że to oznacza,  
że w  naszej grupie jest więcej osób różniących  się od siebie niektórymi 
cechami.                                  

Wspólnie wyciągamy wniosek :     

„Mimo że znacznie si ę różnimy ale  bardzo si ę lubimy i szanujemy". 
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9. Wykorzystując ten wniosek  wskazuję na przygotowane  ilustracje  ludzi  
i dzieci różniących się pewnymi cechami np. rasą lub stanem zdrowia.                              
Proszę dzieci żeby przyjrzały się ilustracjom i powiedziały jakie widzą 
różnice w wyglądzie tych osób?   

Dzieci dostrzegają  :  inne rysy lub kolor skóry, inny  wyraz twarzy, wózki 
inwalidzkie, osoby niewidome  niski wzrost choć są dorośli,  biedne dzieci   
w skąpym zniszczonym odzieniu. Po wysłuchaniu dzieci  wyjaśniam że 
mimo wyglądu  wszyscy ci ludzie czy dzieci mają tak jak my lubią 
podobne zabawy,  podobne rzeczy sprawiają im radość czy smutek. 
Wyjaśniam że takich ludzi można spotkać na co dzień w autobusie, 
szkole, na ulicy i że oni maja pełne prawa takie jak ludzie zdrowi, 
pełnosprawni.                                                                                                                                   

           

10.  Na koniec uzmysławiam   dzieciom że w przyszłym roku idą już do szkoły 
i tam mogą spotkać kolegów i koleżanki które mogą się znacznie od nich 
różnić wtedy zachęcam aby przyświecała im zasada: 

„Zanim ocenisz, to poznaj tego, kto mo że okazać się dobrym koleg ą." 

 

 

 

 

 

Ewa Wójtowicz   nauczycielka nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 
oraz  języka niemieckiego w PP 80 w  Szczecinie. Nauczyciel dyplomowany z 30 
letnim stażem pracy. Twórca i długoletni  koordynator zespołu ta ńca 
dzieci ęcego „Pieguski”. Autor wielu projektów edukacyjnych m.in. „Dzieci nie 
tylko z Europy” Otrzymała stypendium - Agencji Narodowej Programu Sokrates na 
kurs językowy w Wiedniu (finansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach 
programu SOCRATES – COMENIUS 2.2c). W 2014r otrzymała nagrodę 
Prezydenta Miasta Szczecina za sukcesy w pracy pedagogicznej. Obecnie 
pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego  na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej. 
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Rysunki uczniów klasy IIIb Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 

Szymon Banasiak i Michał Iwanów 

Iga Zawol i Zosia Tymul 

Nela Wieczorkiewicz i Natalia Górniak 
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Dzieci przechodz ą do pracowni komputerowej lub w tych salach do eduk acji 
wczesnoszkolnej, gdzie s ą komputery, przechodz ą do komputerów na 
dalsz ą część zajęć. 

 

1. Proponujesz wykonanie rysunku na temat „W krainie parasoli”  
do przedstawienia za pomocą linii krzywych, prostych, kwadratów  
i prostokątów (autokształtów) w edytorze MS Paint oraz ozdobienie ich 
poprzez dodanie kolorów niestandardowych  za pomocą aerografu  
(spray) i farb wykorzystując pędzel  (pokaż że można zmieniać rozmiar 
pędzla) oraz wypełnianie kolorem . 

 

2. Zanim dzieci usiądą do stanowisk pokazujesz sposób w jaki tworzy się 
kolory niestandardowe oraz gdzie można pobrać autokształty.   

 

3. Podczas pracy dzieci  podchodzisz do stanowisk komputerowych; 
pomagasz, tłumaczysz, naprowadzasz. Tam gdzie jest możliwość 
(pracownia wyposażona w drukarkę) drukujesz prace uczniów. 

 

4. Eksponujesz wszystkie prace i omawiasz efekty pracy w edytorze MS 
Paint,  a najbardziej doceniasz nowatorskie pomysły dzieci, chwalisz za 
kolorystykę, za zastosowanie wielu narzędzi. 

 

5. Zamykasz program Paint i zapisujecie prace na pulpicie w pliku  pod 
nazwą „W krainie parasoli”.  (Instruujesz uczniów jaka jest kolejność 
podczas zapisywania pliku na Pulpicie albo w Moich Dokumentach ). 

 

 

EWA SZPAKOWSKA –nauczyciel dyplomowany ze 
Szkoły Podstawowej Nr 10 w Szczecinie. 
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ZAJĘCIA 2 składanka papierowa ”Smok”  
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W SMOCZEJ KRAINIE 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH. 

 

CELE GŁÓWNE: 

• kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych ocen postaw 
bohaterów; 

• aktywizowanie mowy i myślenia dziecka; 

• budzenie uczucia zadowolenia i radości z podejmowanych działań; 

• rozwijanie umiejętności współpracy; 

• tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 
aktywności ruchowej dziecka.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:   

Dziecko: 

• wypowiada się pełnymi zdaniami; 

• potrafi odróżnić dobro od zła; 

• chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych;  

• dokonuje analizy i syntezy sylabowej; 

• przelicza elementy w zakresie 10; 

• potrafi współpracować z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych; 

• usprawnia aparat mowy; 

• rozwija kreatywność i wyobraźnię twórczą. 

 

METODY PRACY:  

− słowne; 
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- indywidualna. 

 

METODY PRACY:  

- rozmowa kierowana, 

- praktyczne działanie na komputerze. 

 

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:  

Edytor grafiki MS Paint, komputery w pracowni komputerowej 

 

WARUNKI PRACY:  

sala do edukacji wczesnoszkolnej, sala do zajęć komputerowych 

czas trwania zajęć: ok. 90 minut 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 

1. Pytasz dzieci, czy ktoś potrafi opowiedzieć, o czym było przedstawienie 
pt. „Smok w krainie parasoli”, które obejrzały w Teatrze Lalek „Pleciuga” 
(jedno lub kilkoro dzieci opowiada). 

 

2. Ustalasz wspólnie główne postaci występujące w przedstawieniu („Smok 
w krainie parasoli”) oraz skupiasz się najbardziej na postaci Smoka oraz 
krainie parasoli. 

 

3. Następnie ukierunkowujesz rozmowę z dziećmi na scenę jak Smok 
znajdował się w krainie parasoli i czy podobała się dzieciom ta kraina?  
Mówisz dzieciom, że będą wykonywały rysunek na komputerze. Takie 
rysunki to grafika komputerowa. 

 

4. Podajesz zdanie z zajęć komputerowych – „W krainie parasoli”  w której 
zamieszkał smok z wykorzystaniem gotowych autokształtów.  
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POZNAJEMY PROGRAM GRAFICZNY PAINT 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY III SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

 

TEMAT DNIA:  Paint – autokształty. Grafika komputerowa w oparciu  
o przedstawienie pt. „Smok w krainie parasoli”. 

 

RODZAJE AKTYWNO ŚCI: 

- edukacja polonistyczna 

- zajęcia komputerowe 

 

CELE OGÓLNE:  

− Rozwijanie zainteresowania praktycznym wykorzystaniem komputera 
podczas rysowania ilustracji do przedstawienia.  

− Rozwijanie twórczej aktywności dziecka. 

 

CELE OPERACYJNE:  

Uczeń potrafi: 

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

- wymienić postaci występujące w przedstawieniu, 

- zaprojektować i narysować (zastosować w praktyce narzędzia: linię krzywą, 
prostą kwadratów i prostokątów  w edytorze grafiki MS Paint) 

- tworzyć kolory niestandardowe podczas wykonywania rysunku na komputerze. 

 

FORMY PRACY:  

- grupowa, 
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− czynne ; 

− oglądowe. 

 

FORMY PRACY: 

− indywidualna; 

− grupowa; 

− zbiorowa.    

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  płyta CD ze skoczną muzyką, obręcze 
gimnastyczne, obrazki smoków, medale, pastele olejne, klej, kartki, kostka do gry.  

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

 

1. Rozmowa na temat spektaklu "Smok w krainie parasoli". Krótkie streszczenie 
przez dzieci treści przedstawienia, przypomnienie bohaterów występujących 
w spektaklu. Wspólne zastanowienie się, czy smok z przedstawienia był 
dobry czy zły.  

 

2. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat znanych im smoków. Określanie, czy 
były one przyjacielsko czy wrogo nastawione do ludzi.  

 

3. Nauczyciel pokazuje dzieciom przygotowane zdjęcia smoków (załącznik 1): 
Smok Wawelski, Tabaluga, Bazyliszek, Spike (My Little Pony), Szczerbatek 
(Jak wytresować smoka), Smoczyca (Shrek). Dzieci wspólnie dzielą je na 
dobre i złe.  

 

4. Nauczyciel rozdaje dzieciom obręcze gimnastyczne -  kierownice i zaprasza 
wszystkich w podróż do Parasolkowa. Dzieci przy wesołej piosence jeżdżą 
po sali. Na przerwę w muzyce wykonują polecenia nauczyciela: zakręty, 
hamowanie, jazdę do tyłu, zielone i czerwone światło. 
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5. Nauczyciel proponuje dzieciom smoczy konkurs. Dzieci podzielone na trzy 
grupy walczą o medal Parasolkowa. (załącznik 2) 

 

Zadanie smoka ciemno ści . 

 Smoki pogubiły swoje cienie. Wygrywa grupa, która pierwsza je odnajdzie 
(załącznik 3). Punktacja: 3 punkty grupa która najszybciej dopasowała cienie,  
2 punkty - grupa druga, 1 punkt grupa najwolniejsza.  

 

Zadanie smoka trójgłowego .   

Smok trójgłowy bardzo lubi liczbę 3. Zadaniem grupy jest podać 3 wyrazy  
3-sylabowe. Za każdy poprawny wyraz grupa dostaje 1 punkt. 

 

Zadanie smoka Obiboka. 

Dzieci mają podać coś co jest: okrągłe, puszyste, szorstkie, twarde itp. 

 

Zadanie smoka M ądrali ńskiego. 

Wymyślcie zdanie z wyrazem smok. Dzieci dostają od 1-3 punktów w zależności 
od długości zdania.  

 

Zadanie smoka j ęzykowego. 

Powtórzcie bezbłędnie następujące zdania: 

Cesarz czesze cesarzową.  

Szedł Sasza szosą suchą, same nogi Saszę niosą. 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

Stół z powyłamywanymi nogami 

 

Zadanie smoka Gapcia 

Dokończenie rysunku Mirka. (załącznik 4) 
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Załącznik 3 

 

Załącznik 4 
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Załącznik 2 
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Zadanie smoka o 12 głowach 

Dzieci w grupach tworzą ze swoich ciał na dywanie smoka o liczbie głów , równą 
ilości oczek po rzuceniu kostką.  Inne grupy przeliczają głowy i sprawdzają czy 
dzieci ustawiły się prawidłowo. 

 

6. Podliczenie punktów i wręczenie medali.  

 

7. Wykonanie smoka na podstawie techniki D. Dziamskiej.  

Etapy: 

− Kładziemy białą kartkę dla każdego dziecka na stolik. Przyklejamy ją aby 
się nie ruszała.  

− Dzieci biorą w obie ręce po kredce (najlepiej pastelowej).  

− Nauczyciel włącza skoczną muzykę. Dzieci w jej rytm malują obiema 
rękami równocześnie linie pionowe na kartce. Należy uczulić dzieci, aby 
malowały linie z góry na dół. Na sygnał nauczyciela zamieniają kolory w 
ręce  i malują dalej.  

− Na sygnał nauczyciela dzieci biorą w rękę dwie inne kredki i w rytm 
muzyki malują nimi równocześnie linie poziome na kartce. Należy uczulić 
dzieci, aby malowały linie z od lewej do prawej. Na sygnał nauczyciela 
zamieniają kolory w ręce  i malują dalej.  

− Powstała kartka baza, z której dzieci technika wydzierania wykonają 
smoka. Smoka dzieci wykonują z wydartych elementów. Po naklejeniu 
smoka na kartce dzieci wykańczają pracę kredkami. 

 

 

 

Opracowała: Agata Kowalczyk , nauczyciel mianowany z 13 letnim stażem pracy. 
Obecnie pracuje w klasie I w Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie. 
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Przykładowe prace: 
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Załącznik 1 

 

 


