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                                                                 OBSADA POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ:
 SMOK – Piotr Fronczewski
 BOGDAN – Piotr Stramowski
 NIKI – Antoni Scardina
 PESZEK\ROKSANA – Sara Lewandowska
 EDDY – Jarosław Domin
 GONN – Paweł Szczesny
 PRODUKCJA POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ: – Studio PRL
 REŻYSERIA POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ: – Dariusz Błażejewski
 DIALOGI: – Arek Darkiewicz
  DYSTRYBUCJA: – Kino Świat
 GATUNEK: – animowany/komedia
 PRODUKCJA: – 2016

Krótko o filmie
„Ostatni smok świata” to pełna akcji, humoru i fantastycznych 
zwierząt, animowana komedia o niepoprawnym marzycielu, który 
rzuca wyzwanie ostatniemu smokowi na Ziemi! Wspaniała zabawa 
dla całej rodziny, o jakość której zadbali twórcy klasycznych, 
uwielbianych przez kolejne pokolenia hitów: „Denver, ostatni 
dinozaur”, „Clifford – wielki czerwony pies” i „Kacze opowieści”.
Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia iść w ślady ojca 
i zostać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza 
rodzinną wioskę i wyrusza na poszukiwanie przygód. W trakcie 
niezwykłej podróży, wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, 

spotka nowych przyjaciół – czarującego (dosłownie i w przenośni!) 
nietoperza Ediego i Peszka – dzieciaka, który wszystkim dookoła 
przynosi… pecha. Razem będą musieli stawić czoła ostatniemu 
smokowi świata. Oraz pokrzyżować plany paskudnej wiedźmy 
z bagien, planującej wykorzystać smoczą magię do niecnych 
celów. Wspólnie Niki, Edi i Peszek udowodnią, że nie ma takiej złej 
mocy, której nie może pokonać prawdziwa przyjaźń.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla dzieci 5-letnich

inspirowany filmem Ostatni smok świata 

Temat: Nietoperze – latające ssaki

Cele ogólne:
●● wzbogacenie wiadomości dzieci na temat nietoperzy, ich 

znaczenia w przyrodzie oraz konieczności ochrony
●● zwrócenie uwagi na przystosowanie nietoperzy do środowiska
●● zapoznanie ze zjawiskiem echolokacji
●● rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości 

poznawczej
●● rozwijanie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się na 

określony temat
Cele operacyjne:
Dziecko:

●●  zna charakterystyczny wygląd, zwyczaje, sposób poruszania 
i odżywiania się oraz przystosowanie nietoperzy do warunków, 
w jakich żyją

●● wie, na czym polega zjawisko echolokacji i hibernacji
●● wie, w jaki sposób nietoperze wykorzystują echolokację 

w swoim życiu
●● swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
●● składa obrazek z 20 części
●● rozwija wrażliwość słuchową
●● rysuje drogę w labiryncie
●● sprawnie posługuje się nożyczkami
●● wykonuje pracę według wzoru 
●● aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Grupa wiekowa: dzieci 5-letnie 
Liczba dzieci: dowolna 
Formy pracy: indywidualna i grupowa
Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do internetu, rzutnik, 
ekran, fotografie przedstawiające zwierzęta występujące w filmie; 
prezentacja multimedialna lub fotografie przedstawiające różne 
gatunki nietoperzy; tekst zagadki słownej, w kopercie dla każdego 
dziecka: obrazek przedstawiający nietoperza podzielny na 20 części, 
labirynt graficzny; opaski na oczy, dzwoneczki, rolki po papierze 
toaletowym, czarna krepina, czarny i biały karton lub filc, czarne druciki 
kreatywne, gałązka, zszywacz, nożyczki, klej.

PRZEBIEG:
1. Nawiązanie do filmu Ostatni smok świata:

●● swobodne wypowiedzi dzieci na temat przygód Nikiego -  
głównego bohatera filmu 

●● oglądanie fotografii i nazywanie zwierząt występujących 
w filmie: cielak, nietoperz, wiewiórka, koza, ślimak, świetlik, troll, 
ważka 

2. Zgadnij, kto to?– rozwiązywanie zagadki słownej:
●● wybór fotografii będącej rozwiązaniem zagadki 

„Nie jestem ptakiem, choć dwa skrzydła mam. 
Do myszy podobny, choć nie taki sam.
Choć niewiele widzę, to mam świetny słuch.
W dzień śpię głową w dół, w nocy lubię ruch.”

3. Oglądanie fotografii, prezentacji multimedialnej lub filmu w serwisie 
YouTube przedstawiających nietoperze:

   https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.
pke.gniezno.pl/pliki/nietop/postery.pdf

   https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.
pke.gniezno.pl/pliki/nietop/nietoperze.pptx

   https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.
pke.gniezno.pl/pliki/nietop/ksiazka.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=i-BadLTa1_A
●● opisywanie wyglądu nietoperzy, sposobu poruszania się, 

odżywiania oraz ich zwyczajów
●● zwrócenie uwagi na przystosowanie nietoperzy do środowiska

●❍ to jedyne ssaki zdolne do samodzielnego latania (mają 
skrzydła, które umożliwiają im latanie)

●❍ możliwość zmiany kształtu skrzydeł zwiększa zwrotność 
nietoperzy

●❍ potrafią naprzemiennie uderzać skrzydłami (czego nie 
potrafią ptaki)

●❍ skrzydła nietoperzy są większe niż u ptaków i często służą do 
łapania zdobyczy

●❍ prowadzą nocny tryb życia, a kiedy chcą odpocząć zwisają 
głową w dół (co zawdzięczają specjalnej budowie tylnych 
kończyn)

●❍ zimą mieszkają w jaskiniach, piwnicach, strychach
●❍ w zależności od gatunku są: mięsożerne, roślinożerne, 

owocożerne, owadożerne (w Polsce – owadożerne) zimą 
nie mają dostępu do pożywienia, więc aby przetrwać do 
wiosny zapadają w stan hibernacji (temperatura ich ciała 
obniża się i spowolnieniu ulegają wszystkie funkcje życiowe) 
– nietoperze mogą przeżyć ten okres tylko dzięki zapasom 
tłuszczu gromadzonym pod skórą

●❍ słuch jest ich podstawowym zmysłem przy orientacji 
w przestrzeni i zdobywaniu pokarmu

●❍ jako ssaki nocne mają wyjątkowo skromne ubarwienie
●❍ wszystkie gatunki w Polsce są pod ścisłą ochroną

4.  Nietoperz – składanie obrazka z 20 części:
●● wycinanie części obrazka i składanie w całość
●● naklejanie obrazka na kartkę

 
 
 
 
 
   
 
5.  Polowanie na ćmy – zabawa orientacyjno-porządkowa:

●●  dzieci (ćmy ) ustawiają się swobodnie w różnych częściach sali; 
jedno z nich zostaje nietoperzem

●●  ćmy sygnalizują swoją obecność potrząsając dzwoneczkami
●●  zadaniem nietoperza (który ma zawiązane oczy) jest dotarcie  

do każdej ćmy
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6.   Dlaczego nietoperze podczas lotu wydają cienkie, piskliwe 
dźwięki? – burza mózgów:
●●  słuchanie odgłosów wydawanych przez nietoperza 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/
Derek_Holzer_-_Batcave_%28CC_by%29.ogg

●●  zbieranie i analiza pomysłów
●●  wybór najtrafniejszych rozwiązań

Nietoperze to zwierzęta, które wykorzystują echolokację do 
orientowania się w terenie. Wysyłają ultradźwięki (dźwięki o różnych 
częstotliwościach), które po odbiciu się od różnych przedmiotów 
wracają do dużych uszu nietoperza jak echo. Siła, z jaką wracają 
informuje zwierzę o odległości do przeszkody lub pożywienia. W 
ten sposób w jego głowie powstaje mapa otoczenia, a nietoperz 
potrafi rozpoznać, gdzie znajduje się dany obiekt. Swoją umiejętność 
nietoperze rozwinęły do tego stopnia, że mogą rozpoznać, czy jest to 
organizm żywy, czy się porusza, jakiej jest wielkości, kształtu itp.

7. Wyjście z jaskini – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa:
●●  jedno dziecko z opaską na oczach zostaje gackiem
●●  pozostałe dzieci ustawiają się wokół gacka, tworząc koło 

(jaskinię), zostawiając jedną szczelinę, przez którą gacek może 
wydostać się z jaskini

●●  jeżeli gacek zbliży się do miejsca, gdzie nie ma przejścia dzieci 
sygnalizują to dzwoniąc dzwoneczkami

8. Gacek w jaskini – labirynt graficzny:
●●  wyjaśnienie sposobu wykonania zadania
●●  szukanie drogi w labiryncie (wyjścia z jaskini)
●●  rysowanie drogi, którą powinien lecieć nietoperz, aby opuścić 

jaskinię

9.  Czy nietoperze są pożyteczne i czy trzeba je chronić? – swobodne 
wypowiedzi dzieci:

●●  dzielenie się spostrzeżeniami z wykorzystaniem wiedzy zdobytej 
podczas zajęć

●● ●próba uzasadnienia wypowiedzi
Nietoperze występujące w Polsce uważane są za ważne ogniwo 
ochrony lasów, sadów i pól, gdyż redukują liczbę owadów 
powodujących szkody w gospodarce człowieka. W Polsce 
zaobserwowano dotychczas 25 gatunków nietoperzy. Wszystkie 
podlegają ochronie gatunkowej. Nietoperze są bardzo żarłoczne – 
w ciągu jednej nocy nocek rudy potrafi zjeść 500 komarów, a borowiec 
30 chrabąszczy. Nietoperze polują nocą, dlatego tępią owady, których 
nie zjadają ptaki owadożerne polujące za dnia.

10.   Nietoperz – konstruowanie z papieru:
●● oklejanie czarną krepiną rolki po papierze toaletowym
●●  doklejanie na rolce oczu (dwa białe koła z czarnymi plamkami) 

i zębów
●●  z tyłu rolki naklejanie (lub mocowanie za pomocą zszywacza) 

wyciętych z czarnego filcu lub papieru skrzydeł oraz uszu
●● formowanie nóg z czarnych drucików i przymocowanie do rolki
●● zawieszanie nietoperzy na gałązce (głową do dołu)
●● podsumowanie działań dzieci
●● zorganizowanie wystawy prac

Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska 
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Cele ogólne:
●●  wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kwiatów
●●  uświadomienie różnorodności i współzależności organizmów 

w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących 
światem

●●  tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej
●● rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości 

poznawczej
●● doskonalenie wrażeń i spostrzeżeń zmysłowych
●● rozwijanie procesów poznawczych

Cele operacyjne:
Uczeń:

●● rozpoznaje i nazywa wybrane kwiaty
●●  dostrzega w świecie przyrody bogactwo barw, kształtów, 

zapachów
●● aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
●● rozwija umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
●● zakłada hodowlę cebulek tulipana
●● prowadzi kalendarz obserwacji
●● rozwiązuje krzyżówkę z hasłem
●● aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach
●● przestrzega ustalonych zasad zabaw i gry

Grupa wiekowa: dzieci 6-letnie 
Liczba dzieci: dowolna 
Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa
Środki dydaktyczne: ekran, rzutnik, komputer z dostępem do 
internetu, prezentacja multimedialna lub fotografie przedstawiające 
kwiaty, którym przypisuje się właściwości magiczne; fotografie 
przedstawiające kwiaty ogrodowe, piktogramy, płyta CD z utworem 
Walc kwiatów (Dziadek do orzechów Piotr Czajkowski), materiały 
do doświadczeń (barwniki spożywcze, wysokie naczynie, cięte 
kwiaty, olejki eteryczne, lupy), chustka tiulowa dla każdego dziecka, 
białe kartony, naturalne barwniki (z kwiatów, liści, trawy, łodyg, kory, 
owoców, warzyw), diagram krzyżówki obrazkowej z fotografiami 
kwiatów, doniczki, drenaż, cebulki tulipanów.
PRZEBIEG:
1. Nawiązanie do filmu Ostatni smok świata:

●●  swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu, jego bohaterów 
oraz celu ich podróży (poszukiwanie płomienistego kwiatu)

●●  wyróżnienie magicznych właściwości płomienistego kwiatu

2.  Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii 
przedstawiających kwiaty, którym przypisuje się właściwości 
magiczne:

●●  zapoznanie z nazwami, wyglądem i magicznymi właściwościami 
wybranych kwiatów

  https://zwiejskiegoogrodka.wordpress.com/magia-ludowa/
●❍ ●Kwiat Paproci – perunowy kwiat; w wierzeniach słowiańskich 

legendarny kwiat, mający zakwitać raz w roku (podczas 
najkrótszej nocy w roku ok. 21-22 czerwca); znalazcy 
zapewniać miał bogactwo i dostatek.

●❍ ●Czterolistna koniczyna – dość rzadko występująca mutacja 
pospolitej koniczyny (najczęściej koniczyny białej), 

posiadająca cztery listki zamiast zwykle występujących 
trzech; uważana jest za przedmiot przynoszący szczęście, 
często szukają jej dzieci, a jej znalezienie to według przesądu 
– dobry znak.

●❍ ●Jemioła – rodzaj pasożytniczych roślin rosnących na drzewach 
czerpiących za pomocą ssawek wodę z solami mineralnymi 
z roślin, na których rośnie; pędy jemioły sprowadzały do 
domu szczęście i bogactwo, spełniały ludzkie życzenia 
i marzenia. Pocałunek pod jemiołą zawsze przynosi szczęście 
i powodzenie.

●❍ ●Gwiazda betlejemska (poinsecja, wilczomlecz nadobny)  
– rośliny doniczkowe kwitnące w okresie zimowym 
stanowiące popularną ozdobę w okresie świąt Bożego 
Narodzenia; w wielu krajach jest drugim obok choinki 
symbolem świąt Bożego Narodzenia.

●❍ ●Czosnek pospolity – warzywo, przyprawa i roślina lecznicza; 
w polskich wsiach był powszechnie uważany za ziele 
odpędzające złe duchy i chroniące przed działaniem 
czarownic.

●❍ ●Lubczyk – roślina uprawna i lecznicza; przypisywano mu 
wielką moc – zjedzony, miał wywoływać miłość u drugiej 
osoby albo przywracać tę utraconą.

●❍ ●Lulek czarny – wszystkie części tej rośliny są trujące; 
w dawnych czasach uważano, że czarownice wykorzystywały 
roślinę do produkcji tzw. „maści do latania”.

●●  łączenie fotografii roślin z ich symbolicznym znaczeniem 
(piktogramem)

3.  Kwiaty rosną – kwiaty więdną – ćwiczenie dużych grup 
mięśniowych:

●●  dzieci ustawiają się w rozsypce
●●  nauczyciel włącza muzykę

●❍  Walc kwiatów z Dziadka do orzechów (Piotr Czajkowski)
●●  dzieci w przysiadzie podpartym – kwiaty zwiędły
●●  powolny wyprost do stania – kwiaty rosną po deszczu

4.  Jak rośliny piją wodę? – zabawa badawcza:
●●  dzieci rozpuszczają barwnik spożywczy w wodzie 

o temperaturze pokojowej
●●  wlewają zabarwioną wodę do wysokiego naczynia (wazonu)
●●  następnie wkładają do wazonu łodygi ciętych kwiatów (np. białe 

margerytki, lilie, goździki, białe róże)
●●  przez kilka kolejnych dni prowadzą obserwacje kwiatów, aż do 

zmiany ich koloru
●❍ ●kwiaty zafarbują się szybciej, jeśli umieści się je w ciepłym 

pomieszczeniu

SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla dzieci 6-letnich

inspirowany filmem Ostatni smok świata 

Temat: Magiczny kwiat
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5. Jak zbudowany jest kwiat? – zabawa badawcza:
●●  oglądanie kwiatów przy pomocy lupy
●●  opisywanie wyglądu: zapach, kolor, kształt płatków
●●  poznanie budowy kwiatu

●❍ płatek, słupek, pręcik, dno kwiatowe, działki kielicha

 Mariana Ruiz LadyofHats – Praca własna, Domena publiczna,
 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3974655

6. Kwiatki – zabawa ruchowa przy muzyce:
●●  dzieci ustawiają się w parach (twarzami do siebie), trzymają się 

za ręce i klęczą z pochylonymi głowami – są płatkami kwiatów
●●  podczas cichej muzyki płatki kwiatów są zwinięte
●●  przy zmianie muzyki na coraz głośniejszą – dzieci wolno prostują 

się, powoli unoszą ręce i lekko przechylają do tyłu, ilustrując 
rozwijanie się kwiatów

●●  płatki kwiatów na zmianę rozwijają i zwijają się

7. Po co kwiatom zapachy? – zabawa badawcza:
●●  rozpoznawanie kwiatów po zapachu

●❍ ●naturalne okazy (np. róża, lilak 
pospolity, robinia akacjowa, 
jaśminowiec wonny, lipa, fiołek, 
tulipan, konwalia majowa, 
maciejka, groszek pachnący, 
hiacynt, lawenda)

●❍ ●olejki eteryczne pozyskiwane ze 
świeżych lub suszonych roślin 
(olejek jaśminowy, jodłowy, lawendowy, różany, rumiankowy)

●●  dzielenie się spostrzeżeniami
●❍ do wabienia owadów zapylających kwiaty
●❍ ●do ochrony przed roślinożercami
●❍ do osłabiania rozwoju roślin konkurencyjnych

8. Kwiaty w ogrodzie – zabawa ruchowa przy muzyce:
●●  dzieci otrzymują po jednej chustce tiulowej, a następnie 

zgniatają ją w dłoniach
●● na dźwięki cichej muzyki przykucają
●●  podczas głośniejszej muzyki powoli wstają i delikatnie otwierają 

dłonie z chustkami – kwiaty powoli rosną i rozkwitają

9. Po co kwiatom kolory? – burza mózgów:
●● gromadzenie i analiza pomysłów
●● wybór najtrafniejszych rozwiązań

●❍  kolory przyciągają owady zapylające kwiaty, umożliwiając 
tym samym przedłużenie istnienia danego gatunku

10.   Kolorowe kwiaty – praca w zespołach:
●●  malowanie kwiatów z wykorzystaniem naturalnych barwników, 

np. kwiatów, liści, trawy, łodyg, kory, owoców, warzyw
●● podsumowanie działań dzieci
●● zorganizowanie wystawy prac

11.    W kwiaciarni – rozwiązywanie krzyżówki obrazkowej:
●● odczytanie nazw kwiatów

●❍ ●bratek, krokus, lilia, niezapominajka, piwonia, mak, narcyz
●● rozpoznawanie kwiatów na obrazkach
●● wpisywanie nazw w odpowiednie kratki diagramu
●● odczytanie hasła (tulipan)

Na stronie nr 7.

12.   Kolorowe tulipany – założenie hodowli roślinnych:
●● przypomnienie, jakie warunki są niezbędne do wzrostu roślin
●● nasypanie drenażu na dno doniczek
●● wsypanie ziemi ogrodowej
●●  umieszczanie cebulek w doniczkach tak, by ich wierzchołki 

wystawały nad ziemię
●● regularne podlewanie
●●  umieszczenie doniczek w pomieszczeniu, w którym temperatura 

nie przekracza 12°C
●●  przeniesienie doniczek do cieplejszego pomieszczenia (kiedy 

łodyga osiągnie wysokość około 10 cm)
●● zachęcenie do obserwacji wzrostu kwitnącej rośliny 
●● prowadzenie dzienniczka obserwacji rośliny

13.   Kwiaty – gra w klasy:
●●  nauczyciel rysuje kredą na podłodze prostokąt podzielony na 6 

kwadratów
●●  w każdym kwadracie umieszcza fotografię kwiatu oraz cyfrę 

z numerem „klasy” od 1 do 6
●●  grę rozpoczyna to dziecko, które pierwsze trafi kamykiem do 

klasy oznaczonej numerem 1
●●  „lajkonikiem” skacze po wszystkich kolejno ponumerowanych 

polach wymieniając nazwy kwiatów umieszczonych 
w kwadratach
●❍ róża, żonkil, gerbera, bratek, irys, goździk

●●  podczas skakania nie można nadepnąć na linie ani pomylić nazw 
kwiatów  – wówczas jest skucha i należy wszystko zaczynać od 
początku
●❍ jeśli gracz skusi, grę rozpoczyna kolejne dziecko

●●  po zaliczonej pierwszej rundzie, należy kamyczkiem trafić do 
„klasy” z cyfrą 2 i skakać „żabką”, 3- na jednej nodze, 4- na drugiej 
nodze, 5- „krzyżykiem”, 6- z zamkniętymi oczami
●❍ ●gra trwa do momentu, gdy wszyscy ją ukończą albo się 

znudzą 

4

5

6

3

2

1
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Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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Cele ogólne:
●●  zapoznanie z historią i osiągnięciami w dziedzinie transportu 

lotniczego
●●  wzbogacenie wiadomości na temat  środków transportu 

powietrznego
●●  rozbudzanie zainteresowań technicznych
●●  kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata
●●  rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole 

rówieśniczym
●●  doskonalenie umiejętności korzystania z otrzymanych informacji

Cele operacyjne:
Uczeń:

●●  interesuje się historią lotnictwa
●●  rozróżnia środki transportu powietrznego
●●  zna legendę o Dedalu i Ikarze
●●  wie, kim był Leonardo da Vinci
●●  poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne
●●  doskonali umiejętność czytania
●●  rozwiązuje krzyżówkę z hasłem
●●  przeprowadza proste doświadczenia
●●  dzieli się spostrzeżeniami
●●  formułuje wnioski
●●  doskonali umiejętność współdziałania w zespole

Liczba uczniów: dowolna 
Formy pracy: indywidualna, zespołowa i grupowa
Środki dydaktyczne: rzutnik, ekran, komputer z dostępem do 
internetu, fotografie oraz ilustracje przedstawiające statki powietrzne, 
kartki z opisami statków powietrznych, diagram krzyżówki z hasłem, 
materiały do doświadczeń (balony, małe, szklane butelki, czajnik 
z gorącą wodą, miski, suszarki do włosów, świeczki, foliowe reklamówki, 
foliowe worki na śmieci 60 l), materiały do konstrukcji latawców 
(kartki A4, ołówek, linijka, zszywacz, dziurkacz, sznurek, kredki), szarfy 
w czterech kolorach, linki gimnastyczne.

PRZEBIEG: 
1. Nawiązanie do filmu Ostatni smok świata:

●● swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu, jego bohaterów 
oraz latającej maszyny, którą podróżowali

●● opisywanie wyglądu pojazdu
●● zachęcenie do poznania historii rozwoju lotnictwa związanej 

z odwiecznymi marzeniami ludzkości o lataniu

2.  Lotnictwo - oglądanie filmu edukacyjnego z serii Byli sobie 
wynalazcy:

 https://www.youtube.com/watch?v=y7rLghz6bzY
●● przedstawienie wybranych wydarzeń z historii lotnictwa
●● poznanie legendy o Dedalu i Ikarze
●● poznanie nazwisk sławnych wynalazców

●❍ Leonardo da Vinci (projekty 
statków latających)

●❍ bracia Montgolfier (lot balonem)
●❍ bracia Wright (pierwszy lot 

samolotem)

●● dzielenie się spostrzeżeniami i wiadomościami 

3.  Maszyny latające – oglądanie jednych z pierwszych szkiców 
Leonarda da Vinci:

  http://orig13.deviantart.net/b722/f/2010/196/f/b/leonardo_da_
vinci_fly_by_luciramms.jpg

●● swobodne wypowiedzi na temat rysunków i pomysłów 
wynalazcy

●● w zespołach: projektowanie maszyny latającej

4.  Lot balonem – oglądanie fotografii oraz ilustracji balonów na 
ogrzane powietrze skonstruowanych na 
przestrzeni lat:

●● wymienianie różnic w wyglądzie 
najstarszych balonów

●● porównanie pierwszych modeli 
balonów ze współczesnymi

●● określanie kształtu, wielkości 
i kolorów balonów

●● wyodrębnianie elementów 
wspólnych dla wszystkich balonów 
●❍ kosz, butle z gazem, powłoka, 

palnik, liny
●● ustalenie, dlaczego balony unoszą 

się w powietrzu

5. Rozgrzane balony – zabawy badawcze:
●● wykonywanie kolejnych doświadczeń według otrzymanych 

instrukcji (praca w zespołach):

Doświadczenie 1:
●● rozciągnij, a następnie nadmuchaj balon i nałóż go na małą, 

pustą, szklaną butelkę
●● włóż butelkę do garnka z gorącą wodą
●● zaobserwuj, co się dzieje z balonem

Doświadczenie 2:
●● nadmuchaj balon i zawiąż końcówkę
●● umieść balon nad wylotem włączonej suszarki do włosów
●● zaobserwuj, co się dzieje z balonem

Doświadczenie 3:
●● ostrożnie zapal świeczkę i nad jej płomieniem umieść dużą, 

lekką, foliową reklamówkę
●● zaobserwuj, co się dzieje z reklamówką

Doświadczenie 4:
●● za pomocą taśmy klejącej połącz ze sobą dwa 60 litrowe foliowe 

worki na śmieci
●● w powstałym w ten sposób balonie zrób niewielki otwór 

i umieść w nim wylot suszarki do włosów
●● za pomocą suszarki ogrzewaj powietrze wewnątrz balonu 

trzymając go 3-5 cm nad suszarką
●● wyłącz suszarkę i po sekundzie pozwól mu poszybować w górę 
●● zaobserwuj, co dzieje się z balonem

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH dla klas I

inspirowany filmem Ostatni smok świata 

Temat: Latające maszyny
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6. Poznajemy samoloty – oglądanie fotografii i modeli samolotów:
●● przypomnienie historii powstania pierwszych samolotów
●● zapoznanie z postaciami braci Wright i historią pierwszego lotu 

samolotem
●● porównywanie wyglądu pierwszych samolotów ze 

współczesnymi
●● zwrócenie uwagi na kształt, wielkość, wyposażenie
●● wyodrębnianie wspólnych elementów budowy niezbędnych 

do unoszenia się maszyny w powietrzu 

7. Samoloty – zabawa bieżna:
  K. Wlaźnik Wychowanie fizyczne w przedszkolu (WSiP, Warszawa 

1988, ISBN 83-02-00960-1)
●● wyznaczenie hangarów i rozmieszczenie w nich samolotów 

według kolorów szarf
●● na sygnał osoby prowadzącej lotnicy zapuszczają motory; 

okręcając przed sobą młynka rękami naśladują warkot motoru; 
potem biegną z rozłożonymi ramionami omijając się zręcznie, 
aby nie zderzyć się w locie

●● na zapowiedź: Lotnicy wracać! – samoloty kierują się do swoich 
hangarów

●● wygrywa ta grupa, która najszybciej wróciła, najsprawniej się 
ustawiła i nie zepsuła żadnej maszyny (nie zderzyła się w locie)

8. Papierowe samoloty – konstruowanie samolotów:
●● składanie samolotów z papieru według własnych pomysłów
●● podpisywanie samolotów imieniem i nazwiskiem konstruktora
●● wykonywanie próbnych lotów – sprawdzanie, który samolot 

poleciał najdalej, a który najwyżej
●● próby wyjaśniania przyczyn wygranej lub przegranej 

konstruktora

9.  Statki powietrzne – oglądanie fotografii przedstawiających różne 
typy statków powietrznych:

●● podział statków na pasażerskie, myśliwskie, wojskowe, 
transportowe, awionetki i helikoptery

●● odczytanie opisów statków powietrznych
●● przyporządkowanie 

Pojazd przystosowany do startu i lądowania na 
powierzchni wody. Zamiast podwozia kołowego 
ma pływaki.

Myśliwiec F-22 
Raptor

Jest mały, najczęściej turystyczny, może 
świadczyć usługi taksówki powietrznej lub holu 
dla szybowców. Posiada 2 lub 3 miejsca dla 
pasażerów.

Boeing 747

Przystosowany do wynoszenia astronautów lub 
części aparatury na orbitę.

Hydroplan

Nie wymaga pasa startowego, najczęściej 
wykorzystywany w ratownictwie medycznym 
do szybkiego transportu osób do ośrodka 
specjalistycznego.

Awionetka 
Cessna

Zabiera jednorazowo do kilkuset osób 
jednocześnie na bardzo duże odległości bez 
konieczności przesiadki, np. z Europy do Ameryki.

Prom 
Columbia

Potrafi latać z prędkością naddźwiękową. Broni 
terytorium naszego państwa.

Helikopter 
Eurocopter EC 
135

10.    Samolot – taniec integracyjny według Klanzy:
 https://www.youtube.com/watch?v=M-dli21QE3A
Część I: 

●● włączamy silnik, przekręcając pokrętło dwa razy prawą ręką,  
wyciągamy ją przed siebie z zaciśniętą pięścią, przekręcamy dwa 
razy; to samo powtarzamy lewą ręką

●● zapinamy pasy: wyciągamy obie ręce wyprostowane przed 
siebie, następnie lewą rękę zginamy w łokciu w prawą stronę 
oraz  prawą rękę zgiętą w lewą stronę 

●● i trzymamy w zgięciu
●● wyglądamy przez okienko: ułożone wcześniej ręce unosimy do 

góry nad głowę 
●● i wyglądamy przez nie raz w prawą, raz w lewą stronę, a następnie 

powtarzamy tę czynność
●● powtarzamy całą pierwszą część jeszcze raz.

Część II: 
●● wyprostowane ręce wyciągamy na boki i lecimy, machamy 

rękami, wzbijamy się w górę i opadamy
●● w dole koziołkujemy tzn. dłonie obracamy wokół siebie
●● wzbijamy się ponownie wysoko i lecimy
●● na koniec lądujemy: uginamy nogi lekko w kolanach i ręce 

zgięte  w łokciach powoli prostujemy przed sobą.

11.   Powietrzna krzyżówka – rozwiązywanie krzyżówki z hasłem:
●● wspólne rozwiązywanie krzyżówki
●● odgadywanie nazw statków powietrznych 

●❍ samolot, balon, lotnia, wiropłat, szybowiec, sterowiec, 
śmigłowiec, kołowiec

●● wpisywanie wyrazów w odpowiednie kratki diagramu
●● odczytanie hasła (latawiec)
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12.   Latawiec z papieru – konstruowanie latawców:
●● prezentacja projektów, szkiców i fotografii przedstawiających latawce:

  http://www.kiteplans.org/
●● podział uczniów na zespoły
●● konstruowanie latawców wg instrukcji

  https://www.youtube.com/watch?v=kTNV_UR_CHM
●● puszczanie latawców na szkolnym boisku

Latawiec 
1) Ozdób kartkę A4 kredkami z jednej strony.
2) Złóż kartkę na pół, do krótszych boków (kolorową stroną do wierzchu).
3) Na grzbiecie zgiętej kartki odmierz 6 cm i zaznacz to miejsce ołówkiem.
4) Od miejsca pierwszego zaznaczenia odmierz kolejne 6 cm i zaznacz to miejsce ołówkiem.
5) Połóż kartkę przed sobą, tak aby zagięty grzbiet był na dole.
6) Chwyć jeden róg kartki i przyłóż go do pierwszego zaznaczenia. Przytrzymaj w dłoni, ale uwaga! Nie spłaszczaj!
7) Chwyć drugi róg  kartki i przyłóż do zaznaczonego miejsca z drugiej strony. Obydwa rogi kartek powinny się schodzić równo z dwóch stron.
8) Zszyj zszywaczem obydwa rogi. Przód latawca powinien tworzyć „wlot do tunelu”
9) W miejscu drugiego zaznaczenia zrób dziurkaczem dziurkę i przeciągnij przez nią sznurek
10)  Drugi koniec sznurka zakręć na ołówku. 
Latawce puszczamy przy wietrznej pogodzie.

Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH dla klas II

inspirowany filmem Ostatni smok świata 

Temat: Poznajemy zawód garbarza

Cele ogólne:
●● zapoznanie z zawodem garbarza i procesem garbowania skór
●● uświadamianie zagrożeń dla przetrwania wielu gatunków 

zwierząt
●● uwrażliwienie na los zwierząt
●● kształtowanie postaw świadomych konsumentów
●● rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
●● doskonalenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
Cele operacyjne:
Uczeń:

●● wie, czym zajmuje się garbarz
●● zna nazwy zwierząt, których skóry wykorzystywane są 

w garbarstwie
●● wymienia gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem
●● rozpoznaje przedmioty wykonane ze skóry zwierząt
●● ocenia skutki kupowania wyrobów wykonanych ze skór zwierząt 
●● wyszukuje potrzebne informacje w internecie 
●● wzbogaca swoje słownictwo
●● uczy się dyskutowania, wymiany zdań i argumentowania swoich 

wypowiedzi
●● podaje propozycje pomocy zagrożonym gatunkom zwierząt
●● wyszukuje nazwy zwierząt ukryte w wyrazach lub zdaniach
●● poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne

Liczba uczniów: dowolna 
Formy pracy: grupowa, zespołowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do internetu, rzutnik, 
ekran, Słowniki języka polskiego, wyroby ze skór i innych surowców, 
kartoniki z nazwami produktów wykonanych ze skór zwierząt; karty 
pracy dla każdego ucznia (kopie grafiki Garbowanie, diagram Ukryte 
zwierzęta, diagram literowy), surowce wtórne (kartki, pudełka, nakrętki 
po butelkach, makulatura, rolki po papierze toaletowym), sznurek, 
blok techniczny, kolorowy papier samoprzylepny, taśma klejąca, klej, 
nożyczki, zszywacz.
PRZEBIEG:
1. Nawiązanie do filmu Ostatni smok świata: 

●● swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu i jego 
bohaterów

●● przypomnienie, czym zajmował się ojciec Nikosia

2.  Garbarz – budowanie definicji z wykorzystaniem Słowników języka 
polskiego:

●● wyjaśnienie znaczenia wyrazu 
●● odczytanie definicji

  garbarz – osoba zajmująca się garbowaniem skór
●● wyszukiwanie wyrazów pokrewnych:

●❍ garbarnia, garbarstwo, garbowanie, wygarbowanie, 
garbować, wygarbować, garbarski, garbnik

●● wyjaśnienie znaczenia wyrazu garbować
   garbować – poddawać skórę zwierzęcą działaniu garbników 

w celu nadania jej miękkości i trwałości
●● wyjaśnienie znaczenia wyrazu garbnik

   garbnik – substancja chemiczna mająca zdolność garbowania 
skóry

●● wyjaśnienie znaczenia związku frazeologicznego: wygarbować 

(komuś) skórę – zbić, pobić kogoś dotkliwie
●● wyszukiwanie słów utworzonych z liter wyrazu: garbarz

●❍ garb, gar, gaza, graba, agar, aga, ara, grabarz, arab, gra, bazar, 
baza, bar, grab, ar, raz

3.  Garbowanie skór – oglądanie kanadyjskiego programu z serii 
Jak to jest zrobione? nadawanego na kanale Discovery Channel 
i Discovery Science:

  https://www.youtube.com/watch?v=sueFR2m2xsQ

●● dzielenie się spostrzeżeniami na temat filmu
●● opisywanie pracy garbarza dawniej i dziś

Garbarz zajmuje się wyprawianiem skór zwierzęcych. Poddaje skórę 
obróbce, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i urządzeń, 
a także środków chemicznych, która to obróbka ma zapewnić skórze 
wytrzymałość na wpływ warunków atmosferycznych. Pierwszym 
etapem pracy garbarza jest ręczne przygotowanie skóry do obróbki, 
a następnie zgromadzenie odczynników chemicznych, potrzebnych 
w późniejszych etapach oprawiania. Z wykorzystaniem chemikaliów 
garbarz czyści, konserwuje i zmiękcza skóry, by osuszone materiały 
następnie poddać obróbce mechanicznej – wygładzaniu, szlifowaniu, 
czy trocinowaniu. W ten sposób wstępnie oprawione skóry garbarz 
dzieli i weryfikuje ich zdatność do wykorzystania. Finalnym etapem 
obróbki jest prasowanie, farbowanie, oraz pokrywanie skór specjalnymi 
preparatami, nadającymi połysk. 
www.praca.pl

4. Garbowanie – układanie kopii grafiki z XV wieku:
●● swobodne wypowiedzi uczniów na temat grafiki i pracy 

garbarza
●● składanie kopii grafiki z części

  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=207296

5. Czyja skóra? – ukryte zwierzęta:
●● samodzielne czytanie zdań
●● wyszukiwanie w zdaniach ukrytych nazw 20 zwierząt, których 

skóry wykorzystywane są najczęściej w garbarstwie
●❍ lis, dzik, wydra, kuna, królik, daniel, jeleń, zebra, koza, owca, 

szop, bóbr, chomik, tchórz, kret, łasica, foka, opos, norka, nutria

 1. Już z drzew opadły wszystkie listki.
 2. Tata przybił na ścianie mały gwoździk.
 3. Mały kotek Ewy drapie meble.



12

 4. Mechanik na statku naprawił stary silnik.
 5. Król i królowa zasiedli do stołu.
 6. Kucharz podał na drugie danie leniwe.
 7. Podwieczorku nie je leń!
 8. Dzisiaj w szkole jest zebranie rodziców.
 9. W koszyku na grzyby były same kozaki.
 10.  Basia lubi świeże kromki razowca.
 11.  On zamieszkał w starej szopie.
 12.  Bób rośnie w Iranie i północnej Afryce.
 13.  Renifer polizał ucho Mikołaja.
 14.  Tak ładnie nie zaśpiewają nawet chórzyści.
 15.  On zachowa w tajemnicy mój sekret.
 16.  Dzisiaj jej kot przytula się i łasi cały dzień.
 17.  Wczor aj szef oka nie zmrużył.
 18.   Na polu chłop ostrzy kosę.
 19.  Ten orkan dotarł do Polski o północy.
 20.  Temu panu triathlon nie odpowiada.

●● zapisywanie nazw zwierząt w zeszytach
●● wyszukiwanie w internecie informacji na ich temat

6.  Rodzaje skór naturalnych – oglądanie skór pozyskanych ze zwierząt:
●● poznanie sposobów odróżniania skór naturalnych od sztucznych

  http://multirenowacja.pl/webpage/rodzaje-skor.html

Wewnętrzna strona skóry:
-  skóra naturalna gładka od spodu (od wewnętrznej strony) posiada 

charakterystyczną „włoskowatą” strukturę  meszku kojarzącą się ze 
skórą zamszową - włóknista i matowa

-  skóra sztuczna od spodu z reguły podklejona jest materiałem 
tekstylnym

 Zapach skóry:
- skóra naturalna posiada charakterystyczny naturalny zapach własny
-  skóra sztuczna nie wydziela charakterystycznej woni lub pachnie 

materiałami syntetycznymi

Chwyt skóry:
-  skóra naturalna posiada „miękki chwyt” - w stosunku do skór 

sztucznych jest miękka, bardziej elastyczna i delikatna
-  skóra sztuczna posiada „twardy chwyt” - w stosunku do skór 

naturalnych jest twarda i sztywna
●● zapoznanie z nazwami wybranych skór

●❍  skóry zamszowe (zamsz, welur)
●❍  skóry nubukowe (nubuk)
●❍  skóry lakierowane (lakierki)
●❍  skóry egzotyczne (z jaszczurek, węży, krokodyli, rekina, 

płaszczki)
●❍  skóry syntetyczne (ekologiczne)

●● określanie ich właściwości: temperatura, zapach, faktura 
(powierzchnia szorstka, gładka, chropowata)

●● wyszukiwanie różnic i podobieństw między nimi

7.  Wyroby ze skór – oglądanie zgromadzonych przedmiotów:
●● wyszukiwanie wyrobów skórzanych i określanie przeznaczenia
●● przyporządkowywanie kartoników z nazwami

●❍ buty, rękawiczki, portmonetka, portfel, torebka, pasek, teczka, 
czapka, pamiątka turystyczna, etui na klucze lub okulary, 
breloczki, ozdoby do włosów, piórniki, ramki na zdjęcia, 
siodło, oprawa książki

8. Czy dla tych rzeczy warto zabijać zwierzęta? – dyskusja:
●● wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
●● próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
●● podejmowanie prób obrony własnego zdania
●● wypracowanie kompromisu i zapisanie wniosku:

●❍ Kupowanie przedmiotów wykonanych ze skór zwierząt 
przyczynia się do wyginięcia zagrożonych gatunków.

9. Czerwona księga gatunków zagrożonych – diagram literowy:
●● poruszanie się po diagramie zgodnie z kierunkiem strzałek
●● układanie wyrazów z liter i odczytanie hasła
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●❍ każdy wyraz oznaczony jest innym kolorem
●❍ pierwsza litera hasła znajduje się w lewym górnym rogu 

diagramu
●● wyjaśnienie, czym jest Czerwona księga gatunków zagrożonych 

Czerwona księga gatunków zagrożonych to publikowana przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) lista zagrożonych 
wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy 
w 1963 roku. Jej edycja z 2011 roku zawierała spis 59 508 gatunków 
(ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków 
roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których 19 265 jest zagrożonych 
wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku 
działalności człowieka.

îçîíéîììçëèèî
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C I Ę G CH Y Ż O
E Z S K A N N O
o R A G U K Z R
w N A T Ó W G A

Hasło.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

10.   Zagrożone gatunki zwierząt – zapoznanie z problemem:
●● szukanie w internecie informacji na temat gatunków zwierząt 

zagrożonych –  na świecie 
   http://www.wwf.pl/fakty_ciekawostki/galeria_wwf/10_

najbardziej.cfm
●❍ tygrys, niedźwiedź polarny, mors, pingwin Magellana, 

żółw skórzasty, tuńczyk błękitnopłetwy, goryl górski, motyl 
monarcha, nosorożec jawajski,  panda wielka

●● poznanie nazw gatunków zwierząt zagrożonych – w Polsce
●❍ norka europejska, suseł moręgowaty, kozica tatrzańska, suseł 

perełkowany, świstak tatrzański, zając bielak, żbik europejski, 
żubr europejski, ryjówka średnia, ryś euroazjatycki, wilk 
szary, niedźwiedź brunatny

●● zapisywanie nazw zwierząt w zeszytach

11.   Jak pomóc zwierzętom? – burza mózgów:
●● zapoznanie z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
●● zbieranie i analiza pomysłów
●● wybór najtrafniejszych odpowiedzi

12.   Galanteria – konstruowanie w dwuosobowych zespołach:
●● wyjaśnienie znaczenia słowa galanteria

   galanteria – drobne przedmioty używane jako dodatki do 
ubrania

●● projektowanie galanterii
●❍ torebki, paski, portfele, portmonetki...

●● wykonanie zaprojektowanych przedmiotów z surowców 
wtórnych

●● podsumowanie i ocena działań uczniów
●● zorganizowanie wystawy prac

Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska
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Cele ogólne:
●● zapoznanie z historią pisma
●● wdrażanie do rozumienia znaczenia pisma dla rozwoju 

cywilizacji
●● rozbudzanie zainteresowania życiem ludzi w dawnych czasach
●● rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
●● kształtowanie umiejętności odbierania, rozumienia i wyrażania 

treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu
Cele operacyjne:
Uczeń:

●● wymienia etapy rozwoju pisma
●● wie, co to są hieroglify
●● zna sposoby komunikacji między ludźmi teraz i w przeszłości
●● koduje i dekoduje informacje
●● odczytuje piktogramy
●● wyszukuje potrzebne informacje w internecie lub encyklopedii 
●● doskonali umiejętność korzystania ze Słownika języka polskiego
●● wzbogaca swoje słownictwo
●● uczy się dyskutowania, wymiany zdań i argumentowania swoich 

wypowiedzi
●● poznaje kulturę starożytnego Egiptu
●● potrafi wykonać papier czerpany

Liczba uczniów: dowolna 
Formy pracy: grupowa i indywidualna
Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do internetu, 
rzutnik, ekran, Słowniki języka polskiego, fotografie lub prezentacja 
multimedialna przedstawiające historię pisma, hieroglify, ciborę 
papirusową; magiczny zwój z szyfrogramem, przedmioty 
z piktogramami, mapa świata, świeża glina, patyczki, koraliki, makaronu 
spaghetti, pianki marshmallow, karty pracy dla każdego ucznia 
(szyfrogram literowy „Magiczny zwój”, „Skryba”, diagram krzyżówki, 
sznurek), materiały do wykonania papieru czerpanego (drewniana 

ramka, firanka lub moskitiera, pinezki, papier biurowy, gazety, wytłoczki 
po jajkach, papier pakowy, pudełka kartonowe, miska, garnek, mikser, 
krochmal, mąka ziemniaczana, suszone kwiatki, liście, przyprawy, 
tektura, ściereczki lub ręczniki, wałek, ściągaczka, deska do krojenia).
PRZEBIEG:
Nawiązanie do filmu Ostatni smok świata:

●● swobodne wypowiedzi uczniów na temat przygód bohaterów 
filmu 

●● dzielenie się wiadomościami na temat magicznego zwoju i jego 
przeznaczenia (przekazanie informacji) 

1.  W jaki sposób ludzie przekazują sobie informacje? – burza mózgów:
●● zapoznanie uczniów z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
●● zbieranie i analiza pomysłów
●● ustalenie wspólnego stanowiska

●❍ komunikacja werbalna (język mówiony – słowa) 
●❍ komunikacja niewerbalna (postawa ciała, gesty, mimika, 

dźwięki, teksty, obrazy, zapach, wygląd i styl)

2. Zgadnij, co robię? – zabawa dydaktyczna:
●● naśladowanie ruchem wykonywania różnych czynności
●● odgadywanie rodzaju czynności 
●● określenie sposobu komunikacji (niewerbalna)

3. Zgadnij, co czuję? – zabawa dydaktyczna:
●● odczytywanie różnych stanów emocjonalnych wyrażonych 

mową ciała
●❍ radość, smutek, zdziwienie, strach, niezadowolenie, złość, 

zakłopotanie, niepewność
●● określenie sposobu komunikacji (niewerbalna)

4. Magiczny zwój – rozwiązywanie szyfrogramu literowego: 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH dla klas III

inspirowany filmem Ostatni smok świata 

Temat: Od pisma obrazkowego do alfabetu
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●● rozwinięcie magicznego zwoju
●● próba odczytania tekstu
●● samodzielna praca uczniów

₪ ∑ ⱴ ◊ ∂   µ ↨ 

I R L G H O E Y F 
 

∂ ₪  ∑  ◊ ⱴ ₪ ↨ µ 

          

●● odczytanie rozwiązania: hieroglify

5.  Czym były hieroglify? – oglądanie fotografii przedstawiających 
hieroglify na ścianie świątyni Ramzesa II w Abydos:

  ht tp : / /enc yk lopedia .pwn.p l /has lo/h ierogl i fy ;3911619 .
html#prettyPhoto[gallery]/0/

●● opisywanie i porównywanie znaków
●● określenie kierunków pisania 

●❍ albo w kolumnach od góry do dołu 
●❍ albo w rzędach od prawej do lewej bądź też odwrotnie

●● wyszukiwanie znaczenia wyrazu hieroglify w Słowniku języka 
polskiego
●❍ hieroglif – znak pisma obrazkowego

●● zapoznanie z etymologią słowa
●❍ nazwa „hieroglify” wywodzi się z języka greckiego i oznacza 

„święte znaki”

6. Skryba – szyfrogram literowy:
●● próba odczytania tekstu
●● samodzielna praca uczniów
●● odczytanie rozwiązania: skryba
●● wyjaśnienie znaczenia wyrazu skryba

●❍ skryba – w  starożytnym Egipcie skryba był osobą 
wyedukowaną w zakresie posługiwania się pismem 
hieroglificznym

K  B  S  A  Y  R

https://piotrweresniak.com/2011/03/18/po-co-piszesz/

7. Jestem skrybą – pismo obrazkowe:
●● zadaniem uczniów jest napisanie listu do koleżanki/kolegi 

pismem obrazkowym (bez używania liter), w którym opowiedzą 
o swoich planach spędzania czasu w zimowe ferie 

8.  Czy łatwiej jest napisać list za pomocą alfabetu czy pisma 
obrazkowego? – dyskusja:

●● wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
●● próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
●● podejmowanie prób obrony własnego zdania
●● wypracowanie kompromisu

9. Bazar różności – odczytywanie pisma obrazkowego:
●● wyjaśnianie znaczenia piktogramów umieszczonych na:

●❍ znakach drogowych
●❍ metkach ubraniowych
●❍ pustych opakowaniach po lekach
●❍ opakowaniach po środkach chemicznych
●❍ oznaczeniach przeciwpożarowych

●● wyszukiwanie innych zastosowań piktogramów
●❍ alfabet Morse’a
●❍ pismo Braille’a
●❍ zapis nutowy

10.   Jak powstało pismo? – oglądanie fotografii lub prezentacji 
multimedialnej na temat historii pisma: 
●● poznanie dawnych sposobów komunikacji niewerbalnej

●❍ malowidła na ścianach, pismo węzełkowe, pismo paciorkowe, 
pismo klinowe, piktogramy, hieroglify, pismo alfabetyczne

●● próba wiązania kipu (pismo węzełkowe)
●● nawlekanie koralików na sznurek (pismo paciorkowe)
●● odciskanie w świeżej glinie znaków w kształcie klinów (pismo 

klinowe) 

11.   Z czego słynie Egipt? – poznanie kultury starożytnego Egiptu:
●● wskazywanie na mapie świata Egiptu
●● konstruowanie piramidy z makaronu i pianki marshmallow
●● rozwiązywanie krzyżówki 
●● czytanie objaśnień

  1) grobowiec faraona
  2) władca starożytnego Egiptu
  3)  bezludny obszar całkowicie lub prawie całkowicie pozbawiony 

roślinności i wody
  4) w dolinie tej rzeki skupiało się życie starożytnych Egipcjan
  5) starożytne egipskie pismo obrazkowe
  6) zabalsamowane ciało dostojnika w starożytnym Egipcie
  7) posąg lwa z ludzką głową

●● wpisywanie nazw w odpowiednie kratki krzyżówki
●● odczytanie hasła: papirus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

12.   Co to jest papirus? – swobodne wypowiedzi uczniów:
●● dzielenie się wiadomościami
●● szukanie informacji w Słowniku języka polskiego
●● wyjaśnienie znaczenia wyrazu papirus

papirus – materiał pisarski sporządzany w starożytności z włókien 
cibory papirusowej; też: zwój tego materiału z napisanym na nim 
tekstem

●● oglądanie fotografii przedstawiającej ciborę papirusową
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Cibora_papirusowa#/media/

File:Cyperus_papirus_Orto_botanico_di_Palermo_0009.JPG
●● układanie interaktywnych puzzli

  http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=09d944223ca1

13.   Papier czerpany – warsztaty czerpania papieru:
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●● wykonanie ramy sita do czerpania papieru:
●❍ do drewnianej ramki (np. od obrazka lub zdjęcia) należy 

przypiąć pinezkami firankę lub moskitierę (z drobnymi 
oczkami); materiał musi być dobrze naciągnięty;

●● przygotowanie potrzebnych materiałów:
●❍ papier biurowy, gazety, wytłoczki po jajkach, papier pakowy, 

pudełka kartonowe (nie woskowane)
●❍ miska 
●❍ garnek (do miksowania)
●❍ mikser (malakser)
●❍ krochmal ok. ¾ szklanki lub 5 łyżek mąki ziemniaczanej
●❍ suszone kwiatki, liście, przyprawy – do ozdoby
●❍ kawałki tekturki (większe niż format naszego papieru), do 

wyłożenia papieru czerpanego z formy 
●❍ ściereczki lub ręczniki, do osuszania tekturki z papierem 

czerpanym
●❍ wałek
●❍ ściągaczka (może być krótka linijka)
●❍ deska do krojenia (kuchenna)

●● wykonanie papieru czerpanego według instrukcji:

1. Papier porwij na kawałki, zalej wrzątkiem i odstaw na kilka godzin.
2. Dolej wodę w takiej ilości, by dobrze się miksował i dodaj krochmal 
ok. 3/4 szklanki lub 5 łyżek mąki ziemniaczanej.
3. Miksuj, by uzyskać jednolitą masą (1 szklanka masy papierowej i 2 

szklanki wody). 
4. Do miski wlej masę papierową i tyle wody, aby można było 
swobodnie zanurzyć sito.
5. Zanurz sito w wodzie w taki sposób, żeby masa osadziła się na sicie.
6. Sito z osadzoną masą potrzymaj chwilę nad miską z wodą, (aby 
woda odciekła). Następnie zdejmij ściągaczką nadmiar masy z sita. 
Przyłóż do sitka tekturkę i energicznym ruchem odwróć sito, aby masa 
została na tekturce.
7. Rozłóż ręcznik (ściereczkę) na desce.
8. Tekturkę z papierem czerpanym zawiń w ręcznik (z wierzchu i od 
spodu), następnie wałkiem odciśnij nadmiar wody. Po zdjęciu ściereczki 
zostaw do wyschnięcia; proces wysychania można przyspieszyć   
– suszarką do włosów.

Przed każdym zanurzeniem sita możesz posypać na wierzch masy 
kolorowe płatki kwiatów.
Masę papieru czerpanego można przechowywać w lodówce przez 
kilka dni.

●● podsumowanie pracy uczniów
●● zorganizowanie wystawy prac

Opracowała:
mgr Wiesława Twardowska
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Kontakt:
Irena Kruglicz-Kamińska, Kino Świat Sp. z. o.o., ul. Belwederska 20\22, 00-762 Warszawa

tel.: 22 840 68 01 04, 728 302 018, e-mail: irena@kinoswiat.pl
http://kinoswiat.pl/biuro-prasowe; hasło: kino

JESTEŚ NAUCZYCIELEM? ZAJMUJESZ SIĘ EDUKACJĄ?  
SZUKASZ INSPIRACJI, MATERIAŁÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH?

ZGADZASZ SIĘ Z NAMI, ŻE KINO MOŻE INSPIROWAĆ DO CIEKAWYCH ZAJĘĆ,  
DYSKUSJI, PRZEMYŚLEŃ?

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SWOIM PODOPIECZNYM POKAZ CIEKAWEGO FILMU?

SKORZYSTAJ Z BOGATEJ I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIANEJ OFERTY  
KINOŚWIATEDUKACJI.PL!

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
www.kinoswiatedukacji.pl


