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Od ludziolków, którzy stworzyli „E.T.”
oraz od autora
„Charliego i fabryki czekolady”
i „Matyldy”

Zajrzyj do środka, aby
wziąć udział w prawdziwie
przygodowej lekcji
językowej!
W NAJLEPSZYCH KINACH W LIPCU

WITAJ

Niniejszy program wspiera rozwój
nast´pujàcych umiej´tnoÊci:

,

.

KazDa hIStOrIa ma SwoJ POCzatek

LEKCJA 1 – KLASA 3

˭

Witaj w Nie bój si´ marzyç – specjalnym programie
edukacyjnym, który przeniesie ci´ do magicznej krainy olbrzymów
i marzeƒ rozmiarów wszelakich.
Nie bój si´ marzyç zostało zainspirowane filmem
BFG: Bardzo Fajny Gigant oraz ksià˝kà autorstwa Roalda
Dahla. Na program składajà si´ lekcje oraz çwiczenia, które
pomogà uczniom odkryç w sobie kreatywnoÊç.

„Pisanie przypomina
bardzo długi spacer i oglądanie tych samych
krajobrazów z różnych punktów widzenia.”

Zabierz głos w szeregu proponowanych
dyskusji.
Zadawaj i odpowiadaj na pytania dotyczàce
informacji podawanych przez prowadzàcego,
rozwijajàc swoje wypowiedzi i opisujàc
szczegóły.
Gdy b´dzie to stosowne, wypowiadaj si´
pełnymi zdaniami, aby odpowiedzieç
w klarowny i satysfakcjonujàcy sposób.

Jak mawiał Roald Dahl:

LEKCJA 2 – KLASY 4 I 5
WyjaÊniajàc tekst, odnoÊ si´ do konkretów
i przykładów.
Ustal wàtek przewodni opowieÊci.
Opisz szczegółowo jakàÊ postaç.
Porównaj dwie lub wi´cej postaci i wska˝
ró˝nice mi´dzy nimi.

Kraina Olbrzymów

LEKCJA 3 – KLASA 6
Ustal na podstawie tekstu punkt widzenia lub
zało˝enia autora oraz wyjaÊnij, jakich metod
u˝ył, by to przekazaç.
WyjaÊnij, w jaki sposób autor przekazuje
w tekÊcie punkt widzenia narratora lub
postaci mówiàcej.
Zacytuj fragmenty tekstu, aby podeprzeç
swojà analiz´ jego treÊci oraz wniosków
z niego wyciàgni´tych.
Rozwiƒ temat za pomocà starannie dobranych
faktów, definicji, detali oraz cytatów lub zajrzyj
na disney.wikia.com/wiki/The_BFG/Gallery,
gdzie znajdziesz inne informacje i przykłady.

W Krainie Olbrzymów krajobrazy sà wielce inspirujàce.
Korzystajàc z zawartych tu lekcji oraz çwiczeƒ uczniowie b´dà
mogli zostaç doskonałymi pisarzami opowiadajàcymi ciekawe
historie. W tym celu b´dà:
• Zadawaç pytania odnoszàce si´ do postaci oraz rozwoju
fabuły i odpowiadaç na nie;
• Opisywaç i okreÊlaç cechy oraz przymioty postaci;
• Uczyç si´ o procesie twórczym oraz kreatywnoÊci pisarza.
Na stronie scholastic.com/BFG znajdziecie cały
program w wersji do pobrania oraz klipy audio
z wypowiedziami Roalda Dahla.

W NAJLEPSZYCH KINACH W LIPCU

i

i
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DzIekI POlaCzenIu talentu DwoCh CenIOnyCh na Calym swIeCIe autOrow — Roalda Dahla
˭
˭
i Stevena
Spielberga
– uwielbiana książka Dahla „BFG: Bardzo Fajny Gigant” doczekała
się filmowej adaptacji. Wyreżyserowany przez Spielberga na podstawie scenariusza Melissy
Mathison, film BFG: Bardzo Fajny Gigant opowiada fascynującą historię małej Sophie oraz
pewnego olbrzyma, który pokazuje jej obfitującą w cuda i dziwy Krainę Olbrzymów.
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INSTRUKCJE DLA NAUCZYCIELI

WIelkIe MarzenIa,,InSPIraCJe

WIelkIe MarzenIa,,POStaCI

WIelkIe MarzenIa,
autOrzy hIStORII

Materiały: ołówki; flamastry; no˝yczki;
taÊma; długopisy; du˝y zakr´cany słój;
Arkusz ucznia A Wielkie marzenia,
Inspiracje; Arkusz ucznia B BFG:
Bardzo Fajny Gigant – Fragmenty
ksià˝ki Roalda Dahla

Materiały: dost´p do internetu; długopis;
Arkusz ucznia B BFG: Bardzo Fajny Gigant
– Fragmenty ksià˝ki Roalda Dahla;
Arkusz ucznia C Wielkie marzenia, Postaci;
uczniowski magazyn filmowy; (opcjonalnie:
ró˝ne kapelusze)

Czas trwania: 40 minut

Czas trwania: dwie lekcje po 40 minut

Czas trwania: dwie lekcje po 40
minut, plus czas na zebranie informacji

Kluczowe pytanie: Jakie sà nasze
cele i marzenia, w jaki sposób
przyjaciele i rodzina pomagajà nam je
spełniaç?

Kluczowe pytanie: Dlaczego
postaci sà wa˝ne dla
opowiadania historii, w jaki
sposób potrafià wzajemnie
na siebie wpływaç?

Kluczowe pytanie: W jaki sposób
˝ycie autora wpływa na jej lub jego
prac´? Co sprawia, ˝e ktoÊ jest dobry
w opowiadaniu historii?

Wskazówki:

1

 oka˝ klasie plakat i poproÊ uczniów,
P
by przeczytali na głos cytat. PoproÊ
uczniów o opini´ na jego temat.

2

 orzystajàc z Arkusza B, wprowadê
K
uczniów do BFG: Bardzo Fajnego
Giganta Roalda Dahla, ksià˝ki,
która przenosi czytelników do
miejsca zwanego Krainà Olbrzymów,
gdzie rzàdzà złe olbrzymy zajadajàce
si´ „ludziołkami”. PoÊród nich
znajduje si´ BFG – Bardzo Fajny
Gigant, który wyznaje inny kodeks
wartoÊci. Zaprzyjaênia si´ z małà
Sophie, dzi´ki tej wi´zi oboje b´dà
w stanie dokonaç wielkich rzeczy.
WyjaÊnij równie˝, ˝e mimo i˝ jest to
przyjaêƒ nietypowa, oboje okazujà
sobie wzajemnie miłoÊç i wsparcie,
co daje im sił´ i motywacj´ do
osiàgania celów.

3

 oproÊ uczniów, ˝eby przeczytali
P
fragmenty ksià˝ki z Arkusza B
i omów z nimi ich cele i marzenia,
podkreÊlajàc, ˝e b´dà w stanie
wszystkie je spełniç przy wsparciu ze
strony innych.

4 A. Przypomnij im, by nie bali si´

.PoproÊ uczniów o wypełnienie Arkusza
WIELKICH marzeƒ oraz namalowali
jedno z nich, by póêniej podzieliç si´
nim z rodzinà i przyjaciółmi.

5 ˝e namalowane

. WyjaÊnij uczniom,
obrazki posłu˝à im
do stworzenia Słoja
Marzeƒ. Ma byç on
otwarty, by w trakcie
roku szkolnego
uczniowie mogli
wrzucaç do Êrodka
kartki z wypisanymi
celami i marzeniami.

Wskazówki:

1

 yjaÊnij uczniom, ˝e postaci danej
W
historii pomagajà rozwijaç jej fabuł´ oraz
pozwalajà czytelnikowi uto˝samiaç si´
z ró˝nymi jej elementami.

2

 orozmawiaj o tym, czego pisarz potrzebuje,
P
˝eby stworzyç mocnà postaç (tzn. dobrze
rozwini´tà i interesujàcà, z opisami cech oraz
przymiotów). Pisarz przedstawia czytelnikowi
cechy oraz przymioty swojej postaci poprzez jej
zachowanie – w jaki sposób reaguje na ró˝ne
rzeczy, jak traktuje innych, jak definiuje swoje
cele i marzenia.

3

Materiały: długopisy; dost´p do
biblioteki oraz internetu; uczniowski
magazyn filmowy; papier; Arkusz
ucznia D ˚yciorys mojego autora

Wskazówki:

1

 dpowiednio wczeÊniej przed
O
rozpocz´ciem lekcji poproÊ uczniów
o zebranie informacji na temat
pisarza Roalda Dahla. Poradê im, by
skupili si´ na konkretnym aspekcie

Roald Dahl podczas pracy
w swojej chatce pisarskiej

Rozdaj uczniom Arkusz B i poproÊ
o przeczytanie fragmentów.

jego stylu pisarskiego, wyjàtkowoÊci
słownictwa lub procesie twórczym.
Zasugeruj im kilka pytaƒ: Co
sprawia, ˝e Roald Dahl opowiadał
tak dobre historie? Co w jego
procesie twórczym zainteresowało
was lub zainspirowało do zostania
pisarzem? Jakie przesłanie Roald
Dahl pragnàł zakomunikowaç swoim
czytelnikom?

4 a przymiotami. Cecha jest zwiàzana

.Przedyskutuj ró˝nice pomi´dzy cechami
z zachowaniem. To integralna cz´Êç
osobowoÊci i jest zwiàzana z tym, w jaki
sposób postaç si´ zachowuje i jak reaguje
na rozwój fabuły. Przymiotem okreÊlamy
zazwyczaj coÊ, co postaç nabyła poprzez
jakieÊ doÊwiadczenia. Mo˝e byç to jakaÊ
cecha przyswojona wraz z upływem czasu.

5 uczniowskiego magazynu filmowego

2

6 mózgów na temat pomysłu na postaç.

 mów w klasie wag´ umiej´tnoÊci
O
opowiadania historii w kontekÊcie
przekazywania faktów lub fikcji
w sposób, który innym wyda si´
kreatywny i anga˝ujàcy. PoproÊ
uczniów, by opierajàc si´ na
zebranych informacjach, wyjaÊnili,
dlaczego uwa˝ajà, ˝e Roald Dahl był
mistrzem w opowiadaniu historii.

3

 oproÊ uczniów o napisanie krótkiego
P
(dwa lub trzy akapity) ˝yciorysu Roalda
Dahla oraz wypisanie bibliografii
zawierajàcej 10 do 12 tytułów jego
ksià˝ek dla dzieci.

7 i poproÊ uczniów, by stworzyli własne rysunki.

4 Roalda Dahla mogło wpłynàç na

. OdnieÊ si´ do Arkusza B oraz

BFG, aby dowiedzieç si´ wi´cej o Sophie
i Bardzo Fajnym Gigancie. Nast´pnie
zastanów si´ wraz z uczniami, co sprawia,
˝e to dwie mocne postaci. Wypisz ich
cechy i przymioty. Przykładowo, Sophie jest
malutka, ale dzielna, a BFG jest olbrzymi,
ale łagodny.

. Niech uczniowie przeprowadzà burz´

Dyskusj´ mo˝na rozpoczàç za pomocà
przyniesienia czterech do pi´ciu kapeluszy.
Niech uczniowie wybiorà jeden, na którym
si´ skupià i b´dà opisywaç postaç, która
mogłaby taki kapelusz nosiç.

Zadanie domowe – rozdaj w klasie Arkusz C

Zach´ç ich do podzielenia si´ nast´pnego
dnia własnymi pracami z całà klasà.

.Omów z klasà, w jaki sposób ˝ycie
jego twórczoÊç. Rozdaj Arkusz D
i poproÊ uczniów, by wykorzystali go
do napisania swojego ˝yciorysu.

ARKUSZ A

IMI¢ I NAZWISKO

WIELKIE MARZENIA, INSPIRACJE

Wskazówki: Odpowiedz na poni˝sze pytania dotyczàce twoich

celów i marzeƒ na osobnym arkuszu papieru. Na dole tej strony
opisz i narysuj jedno ze swoich marzeƒ, po czym je wytnij i wrzuç do
klasowego Słoja Marzeƒ.

1.. Wymieƒ swoje trzy marzenia, które
2. Wymieƒ jedno

TERAZ MASZ!

WIELKIE marzenie dotyczàce przyszłoÊci.

3. S
 ophie i Bardzo Fajny Gigant dzielà si´ ze sobà swoimi marzeniami.
Dlaczego posiadanie marzeƒ jest wa˝ne?
4. Sophie i BFG sà przyjaciółmi, którzy pomagajà sobie wzajemnie
w realizacji marzeƒ. W jaki sposób przyjaciele i rodzina mogà nam
pomóc w realizacji naszych marzeƒ?

Narysuj swoje mar enie
w chmurce ponizej:

MOJE MARZENIE TO:

CIekawOStka Sophie potrafiła odnaleźć się pośród obiektów

w jaskini Bardzo Fajnego Giganta, ponieważ stał tam ogromny stół
z rekwizytami rozmiarów BFG

ARKUSZ B

Przeczytaj wszystkie

WSPANIALE KSIAZKI
,

napisane przez
MISTRZA OPOWIEŚCI,

ROALDA DAHLA!
NAJNOWSZY FILM OD LUDZIOŁKÓW,

Charlie i fabryka czekolady

KTÓRZY STWORZYLI E.T.

Charlie i wielka szklana winda

ORAZ OD AUTORA CHARLIEGO

Matylda

I FABRYKI CZEKOLADY I MATYLDY

BFG: BARDZO FAJNY GIGANT
— fragmenty książki Roalda Dahla

P

Z ŻYCIA SOPHIE

okręcona, brudna, dychawa! – oburzył
się BFG. – Chyba od lat nie słyszałem
o czymś równie okropnym. Dawno nikt
mnie nie zmartwić tak jak ty. Mówiąc to,
olbrzym uronił łzę, tak ogromną, że wypełniłaby wiadro. Spłynęła mu po policzku
i rozlała się na podłodze w niezłą kałużę.
Sophie przyglądała się temu ze zdumieniem. „Co za przedziwne i humorzaste
stworzenie z tego giganta” – pomyślała.
„Raz mi mówi, że mam w głowie sam
przecier z much, a za chwilę serce mu
się kraje na myśl o tym, że pani Clonkers
zamyka nas w piwnicy”.

– A ja się martwię tym – rzuciła Sophie
– że całe życie będę musiała spędzić tutaj,
w tym strasznym
miejscu. Sierociniec był wprawdzie dość
nieprzyjemny, ale tam się nie jest na zawsze. Prawda?
– To wszystko być moja wina – powiedział
BFG. – Ja cię przecież ukidnapiłem.
Następna wielka łza wezbrała w jego oku
i po chwili chlapnęła na podłogę.
– Chociaż, jeśli się nad tym zastanowić –
ciągnęła Sophie – nie zabawię tu znowu aż
tak długo.
– Mi być przykro, ale zabawisz – odparł
Gigant.
– Wcale nie – sprzeciwiła się Sophie. – Te
brutale złapią mnie wcześniej czy później
i pożrą mnie na kolację.
– Ja do tego przenigdy nie dopuścić! – zawołał BFG. ◆

P

ROALD DAHL był szpiegiem, asem lotnictwa,

historykiem czekolady, a także wynalazcą
medycznym. Był również pisarzem, który
stworzył Charliego i fabrykę czekolady,
Matyldę, BFG: Bardzo Fajnego Giganta
oraz wiele innych błyskotliwych książek.
Do dziś pozostaje mistrzem świata w opowiadaniu historii.

BFG

ardzo Fajny Gigant nie jest takim sobie zwykłym

James i ogromna brzoskwinia

olbrzymem. On jest aż nadto miły i w dodatku

Danny, mistrz świata

mocno zakręcony. Sophie doprawdy ma szczęście.
Gdyby w środku nocy porwał ją inny gigant, szybko
zostałaby jego śniadaniem. Gdy Sophie dowiaduje
się, że olbrzymy knują niecny wypad, razem z BFG
postanawiają raz na zawsze położyć temu kres.

ILUSTRATOR:

SIR QUENTIN BLAKE jest uznanym artystą,

Przeczytaj także

którego prace stały się popularne po obu
stronach Atlantyku. Ilustrował większość
książek dla dzieci autorstwa Roalda Dahla
oraz wiele innych. Mieszka w Londynie.

Roald Dahl. Mistrz opowieści
(autoryzowana biografia)

www.roalddahl.com
Tak trzymać! Kupując tę książkę,
właśnie pomagasz konkretnemu dziecku.
10% honorarium autorskiego wspiera działanie
instytucji charytatywnych Roalda Dahla.
Więcej szczegółów na roalddahl.com.

.
J UZ W K I NACH

SOPHIE POZNAJE SZLAMGÓRA

roszę, masz tu odmierzłego szlamgóra! – zawołał BFG,
wywijając nim dookoła. – Ja go bezcierpieć! Ja go postępiać! Ja nim gwardzić! Przez to, że
ja nie jeść ziemiaków jak te inne
olbrzymy, ja musieć przez całe życie wsuwać obrzygaśne szlamgóry.
Gdybym nie jadł tego paskudztwa, to
zostałaby ze mnie skóra i ości.
– Chyba miałeś na myśli skórę i kości – poprawiła go Sophie.
– Ja wiedzieć, że ma być kości – przyznał olbrzym. – Spróbuj jednak zrozumieć – prosił – że czasami język mi się
troszeczkę plątać i ja na to nie móc poradzić.
Bardzo Fajny Gigant wydawał się tak stropiony, że Sophie
zrobiło się przykro.
– Przepraszam – powiedziała. – Nie chciałam cię urazić.
– Tu, w Krainie Olbrzymów, nie mieliśmy nigdy żadnych szkół,
które by mnie nauczyć mówić – wyjaśnił jej ze smutkiem.
– Czy naprawdę my to musimy jeść? – zapytała dziewczynka.
– Tak, ty musieć, jeśli ty nie chcieć zrobić się taka chuda,
że znikniesz jak kot z wora.
– Jak kamfora – sprostowała pomyłkę. – Kot w worku
znaczy zupełnie coś innego.
I znów w oczach olbrzyma pojawił się ten ujmujący smutek. – Słowa – powiedział – całe życie mnie mręczyć. Ty po
prostu musieć starać się być cierpliwa i przestać się indryczyć. Jak ci wcześniej mówiłem, ja dobrze wiedzieć, których
słów chciałbym użyć, tylko że one zawsze jakoś się rozszczapiełzać.
– To się każdemu zdarza – przyznała Sophie.
– Ale nie tak jak mi – powiedział BFG. – Ja gadać okropną zaglęszczyzną.
– A ja myślę, że pięknie mówisz – powiedziała dziewczynka.
– Ty tak naprawdę uważać? – Twarz wielkoluda nagle się
rozjaśniła.
– Po prostu pięknie – powtórzyła.
– Och, to być najwspanialszy prezent, jaki ktokolwiek
kiedykolwiek mi podarować! – zawołał BFG. – Ty mnie
czasem nie robić w krowę?
– No co ty! – oburzyła się Sophie. – Ja po prostu uwielbiam słuchać, jak mówisz.
– To cukrownie! – wykrzyknął BFG zachwycony. – Czarowo! Niedomiary!... Ja nie mieć sów.◆
Przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk

ARKUSZ C

IMI¢ I NAZWISKO

WIELKIE MARZENIA, POSTACI
Wskazówki: Wykorzystaj poni˝sze puste pole do narysowania
własnej postaci zainspirowanej ksià˝kà Roalda Dahla. Wypisz
cechy i przymioty tej postaci.
MOJA POSTAĆ NAZYWA SIĘ:

CECHY I PRZYMIOTY MOJEJ POSTACI:

CIekawOStka W postać Sophie wcieliła się debiutująca w kinie Ruby
Barnhill. Dla mającej 11 lat dziewczynki BFG: Bardzo Fajny Gigant
jest pierwszym filmem fabularnym.

ARKUSZ D

IMI¢ I NAZWISKO

MÓJ ŻYCIORYS JAKO AUTORA
WSKAZÓWKI: Gdy pisarz wydaje swojà ksià˝k´, tworzy równie˝ swój krótki ˝yciorys, który
zawiera wybrane informacje z jego ˝ycia oraz jedno lub dwa zdania o samej ksià˝ce.
Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ pisarzem i niedługo zostanie wydana twoja pierwsza powieÊç!
Wypełnij puste pola, ˝eby stworzyç własny ˝yciorys.
Mam __________ lat. Mieszkam w ________________________________________________.
Zostałem/am pisarzem/rkà, poniewa˝
.
Napisałem/am ____________________ poniewa˝
TYTUŁ KSIÑ˚KI

.
Moimi ulubionymi ksià˝kami sà
.
Ksià˝ki te sà dla mnie wa˝ne, poniewa˝
.
Chciałbym/chciałabym zach´ciç moich czytelników do
.
Moja nowa ksià˝ka opowiada o
.
Gdy nie pisz´ i nie czytam, uwielbiam
.
Gdybym mógł/a zostaç jednà z postaci jakiejÊ ksià˝ki, byłby to
.

CIekawOStka Roald Dahl stworzył większość swoich słynnych postaci,
takich jak Matylda, Willy Wonka czy BFG, w tym samym miejscu.
Chodzi o małą chatkę, którą zbudował w swoim ogródku. W środku
znajdowały się maszyna do pisania, biurko oraz różne rzeczy od
przyjaciół, rodziny i fanów.

Ci, którzy
w” magię nie
wierzą, nigdy
jej nie odnajdą.”
—Roald Dahl

PROJEKT RODZINNY

NASZ RODZINNY SŁOIK MARZEŃ
Zainspirowany filmem kinowym, BFG: Bardzo
Fajny Gigant (w kinach od 1 lipca 2016)
oraz ksià˝kà Roalda Dahla, program
Nie bój si´ marzyç pomo˝e twoim dzieciom
odkryç swój indywidualny głos oraz mieç
WIELKIE MARZENIA. Pomó˝ im wyznaczaç
cele i podà˝aç za marzeniami za pomocà
Rodzinnego Słoja Marzeƒ.

OPuBlikuj

zdjęcie swojego

SŁOJA MARZEŃ!

WSKAZÓWKI

#BFGDreamJar

1. Wlej do słoja pierwszy kolor farby
i łagodnie nim zamieszaj (nie przykrywaj
słoja całkowicie). Je˝li farba wydaje si´ byç zbyt
g´sta, rozcieƒcz jà odrobinà wody.

Czas trwania:

2. P
 owtórz krok pierwszy z kolejnymi kolorami.
Je˝li zajdzie taka potrzeba, u˝yj suszarki do
włosów, aby rozprowadziç farby po Êciankach
słoika.

Materiały:

O
 koło 30 minut, plus 24
godziny na schni´cie

Du˝y lub Êredni słój
F
 arby olejne w 3 lub 4
kolorach

3. P
 ostaw słój do góry nogami na kawałku gazety,
˝eby pozbyç si´ nadmiaru farby.

S
 pecjalna farba lub klej
brokatowy

4. Pozostaw słój na co najmniej 24 godziny, ˝eby
w pełni wysechł.

2 du˝e miski
Kawałki gazet

5. N
 apisz na słoju „Słój Marzeƒ” klejem
brokatowym lub specjalnà farbà.

Suszarka (opcjonalnie)

Za ka˝dym razem, gdy członek twojej rodziny coÊ sobie wymarzy, zach´caj
jà lub jego do spisania marzenia i wrzucenia go do Słoja Marzeƒ. Pod koniec

PODzIel SIe
˭

Pochwal si´ swoim Słojem Marzeƒ publikujàc jego zdj´cie
w mediach społecznoÊciowych z dopiskiem #BFGDreamJar.

W NAJLEPSZYCH KINACH W LIPCU

i

,
,
,
DzIekI POlaCzenIu talentu DwoCh CenIOnyCh na Calym swIeCIe autOrow — Roalda Dahla
˭
˭
i Stevena
Spielberga
– uwielbiana książka Dahla „BFG: Bardzo Fajny Gigant” doczekała
i

©2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

miesiàca przeczytaj wszystkie marzenia na głos przy udziale rodziny.

się filmowej adaptacji. Wyreżyserowany przez Spielberga na podstawie scenariusza Melissy
Mathison, film BFG: Bardzo Fajny Gigant opowiada fascynującą historię małej Sophie oraz
pewnego olbrzyma, który pokazuje jej obfitującą w cuda i dziwy Krainę Olbrzymów.

