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Są takie miejsca na świecie, gdzie bajki pomagają dzieciom przetrwać. 
niech nam te bajki otworzą serca na innych!





To wspaniale, że Mądre bajki z całego świata pod sprawdzonym 
już szyldem EFEKT DOMINA trafią do uczniów za Państwa 
pośrednictwem. Cieszę się, bo te bajki to nie tylko wyprawa 
do wspaniałego, egzotycznego świata wyobraźni – to przede 
wszystkim okazja, aby z najmłodszymi dziećmi w szkole 

porozmawiać o wartościach. Codziennych, a zarazem najważniejszych, 
takich jak: przyjaźń, zgoda, współpraca, zrozumienie, sprawiedliwość 
czy uczciwość. To niesłychanie ważne, aby maluchy podczas nauki czytania 
coraz bardziej złożonych tekstów i rozwiązywania coraz trudniejszych 
zadań zaczynały rozumieć świat i naszą w nim rolę.

Mówiąc o działalności Kulczyk Foundation, zwłaszcza edukacyjnej, 
przywołujemy zawsze EFEKT DOMINA. On w pełni tłumaczy nasze intencje 
– dzięki takim publikacjom jak Mądre bajki z całego świata chcemy poruszyć 
razem z Państwem pierwszą kostkę domina, która potem sama, bez naszej 
pomocy, poruszy następną. W ten sposób na całym świecie uruchamiamy 
mechanizmy, które mają siłę pozytywnej zmiany rzeczywistości. 

Szczerze wierzę w to, że Mądre bajki z całego świata poruszą w umysłach 
Państwa podopiecznych pierwszą kostkę domina. Poznanie i zrozumienie 
to podstawa współodczuwania, a ono z kolei buduje poczucie 
odpowiedzialności, które jak nic innego motywuje ludzi do działania 
na rzecz otoczenia, na rzecz innych. 
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M ateriały dydaktyczne zawarte 
w niniejszej broszurze to propozycja 
dla nauczycieli młodszych klas szkoły 
podstawowej, bibliotekarzy, nauczycieli 

świetlic szkolnych i oddziałów przedszkolnych, 
aby razem z dziećmi wyruszyli w świat bajek 
z różnych stron świata. Audiobook zawiera jedną 
bajkę z Polski i szesnaście bajek z ośmiu innych 
krajów, które odwiedziła Dominika Kulczyk podczas 
przygotowywania pierwszego sezonu programu Efekt 
Domina. Bajki czytają dzieci oraz osoby znane ze 
świata kultury i mediów – aktorzy i dziennikarze.
Mądre bajki z całego świata stwarzają szansę, 
by wprowadzić dzieci w świat wartości, które są 
życiowymi drogowskazami kształtującymi zachowania 
i postawy ludzi – determinują relacje międzyludzkie, 
czyniąc życie lepszym. Te wartościowe bajki mówią 
o tym, co dla nas najważniejsze i najcenniejsze: 
o miłości, dobru, mądrości, rozwadze, uczciwości 
i wytrwałości. O odwadze, zaufaniu, wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka, życzliwości, 
umiejętności współpracy i współdziałania. Pozwalają 
dzieciom zrozumieć, że nie można budować własnego 
życia na krzywdzie i niesprawiedliwości. 

ideA 
Mądrych bajek z całego świata

Dobro zawsze wraca ze zwielokrotnioną siłą!
Mądre bajki z całego świata pozwolą nauczycielom 
rozbudować, wzbogacić i uatrakcyjnić programy 
nauczania i programy wychowawcze. Przygotowany 
materiał odpowiada założeniom podstawy 
programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego 
– edukacji wczesnoszkolnej – i obowiązującej 
na tym etapie formie kształcenia zintegrowanego. 
Pozwala na osiąganie następujących celów ujętych 
w podstawie programowej:
  wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym, fizycznym 
i estetycznym, przygotowanie do życia w zgodzie 
z samym sobą, ludźmi i przyrodą,

  dbanie o to, by dziecko odróżniało dobro od zła,
  kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności 

potrzebnych do poznawania i rozumienia świata.

Wartości w bajkach

Każda bajka ma swoje źródło w podaniach, legendach 
i historiach kraju, z którego pochodzi. Bohaterami są 
dorośli, dzieci o oryginalnych imionach oraz egzotyczne 
zwierzęta obdarzone ludzkimi cechami. W każdej bajce 

Przewodnik dla nauczycieli
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Mądre bajki
z całego świata

bohater staje w obliczu wyzwania: zagadki, którą musi 
rozwiązać, zadania, które musi zrealizować, trudności 
do pokonania. Musi zmierzyć się z nadprzyrodzonymi 
siłami i przeciwnościami losu, wykazać się hartem 
ducha, cierpliwością, szlachetnością i inteligencją, 
a nierzadko również sprytem.
Każda bajka zawiera przesłanie moralne, odkrywa 
przed dziećmi świat wartości i pożądanych cech ludzi. 
Uniwersalne wartości i pożądane cechy charakteru 
przedstawiane w Mądrych bajkach z całego świata to:
  Bajka o Piotrusiu – dobroć, wrażliwość, 
odpowiedzialność.

  Słońce i księżyc – szacunek, miłość, szczęście.
  Gwiazda poranna – miłość, rodzina.
  Kłótliwe sąsiadki – współpraca, wzajemna pomoc, 
zgoda.

  Kijaruna – szlachetność, dobroć, troskliwość, 
wewnętrzne piękno.

  O sprytnym sułtanie i jeszcze sprytniejszym Alim 
– spryt, hojność, szlachetność.

  Zaczarowane bociany – wzajemna pomoc, zaufanie, 
roztropność, cierpliwość, sprawiedliwość.

  O tym, skąd się wzięły tygrysy – współpraca, mądrość.
  Sprawiedliwy królik – miłość, wytrwałość, 
sprawiedliwość.

  Król ptaków – troska o rodzinę, mądrość, 

roztropność, powściągliwość, szacunek.
  Czterej bracia – uczciwość, spryt, odwaga.
  Bajka o króliku i krabie – sprawiedliwość, 
pracowitość, spryt.

  Rodrigo i kolba kukurydzy – oszczędność, 
dobroczynność, hojność, poszanowanie dóbr.

  O tym, jak Anansi obdarzył ludzkość opowieściami 
– spryt, inteligencja, odwaga, mądrość, wiedza.

  Najmądrzejsze stworzenie na ziemi – wiedza, 
mądrość.

  O dzielnej myszce Namudu – odwaga, spryt.
  O tym, jak afrykańskie żurawie zdobyły swoje korony 

– mądrość, pomysłowość, współpraca, spryt.
Młodsi uczniowie są w tym momencie intelektualnego 
rozwoju, gdy zastanawiają się nad obserwowanym 
i doświadczanym światem, nad własnymi przeżyciami. 
Dzieci w tym wieku potrafią uogólnić swoje przeżycia 
i przyjąć perspektywę innej osoby. Dostrzegają, 
że życiem ludzi rządzą pewne reguły, które porządkują 
rzeczywistość i ułatwiają funkcjonowanie. Rozumieją, 
że ustalonych zasad trzeba przestrzegać, a ich 
złamanie wiąże się z konsekwencjami. Mądre 
bajki z całego świata odpowiadają tym potrzebom 
rozwojowym dzieci i umożliwiają im uczenie się 
zachowań społecznie pożądanych.
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Mądre bajki z całego świata to:

  audiobook z 17 bajkami z różnych stron świata, 
czytanymi przez dzieci oraz osoby znane ze 
świata kultury i mediów – popularnych aktorów, 
osobowości telewizyjne i radiowe;

  karty pracy dla uczniów zawierające ćwiczenia, 
a także propozycje rozmów i wspólnych działań 
nauczyciela i uczniów;

  przykładowe scenariusze zajęć wraz z opinią 
metodyczną;

  treści nauczania według podstawy programowej 
przyporządkowane każdej z bajek.

Proponowana struktura zajęć

WproWadzenie
Przedstawienie uczniom wybranych zagadnień 
dotyczących kraju, z którego pochodzi bajka, 
np. prezentacja na mapie lub globusie odległości 
między Polską a danym krajem, porównanie 
powierzchni obu państw, porównanie liczby 
mieszkańców, prezentacja i omówienie cech 
charakterystycznych flagi i godła, przekazanie 
uczniom podstawowych informacji na temat klimatu, 
roślin, zwierząt, ciekawostki dotyczące danego kraju. 

Wprowadzenie ma ułatwić dzieciom odbiór bajki 
i identyfikację z jej bohaterami.

Rozwinięcie
Tę część zajęć rozpoczyna wspólne wysłuchanie 
bajki, a następnie swobodna rozmowa na jej temat 
– dzielenie się przemyśleniami przez uczniów. 
Do każdej bajki przygotowano zestaw pytań, 
które mają pomóc nauczycielowi zwrócić uwagę 
dzieci na główne wątki poruszone w opowieściach 
i wyeksponować omawiane wartości. Karty pracy 
można wykorzystać w dowolnym momencie lekcji, 
zgodnie z decyzją nauczyciela i zainteresowaniami 
grupy. Dzieci mogą podjąć próbę ułożenia własnego 
zakończenia bajki i opisać dalsze losy bohaterów. 
Tym samym uczniowie staną się współtwórcami 
bajek.

zakończenie
Każdą lekcję kończy podsumowanie oraz propozycja 
przeniesienia wartościowych zachowań do 
codziennych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych.

prof. UAM dr hab. Kinga KUszAK
Wydział studiów Edukacyjnych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Mądre bajki
z całego świata

Przykładowy scenariusz zajęć 
dla klas 1–3 szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych 

Cele zajęć

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:

  opowiedzieć treść Bajki o Piotrusiu,

  wyjaśnić pojęcie „zalety”,

  wskazać zalety bohatera Bajki o Piotrusiu,

  wyjaśnić pojęcie „dobry” w różnych kontekstach 
znaczeniowych,

  opowiedzieć o swoich mocnych stronach,

  dostrzec zalety kolegów i koleżanek z klasy.

Metody i formy pracy

Rozmowa • praca w zespołach • burza mózgów.

Środki dydaktyczne

Płyta CD Mądre bajki z całego świata, na której jest Bajka o Piotrusiu • karty pracy z niniejszej publikacji, s. 20–21  
• kontur postaci ludzkiej • kredki • pisaki.

Przebieg zajęć
1. WproWadzenie

Nauczyciel proponuje uczniom wspólne wysłuchanie Bajki o Piotrusiu. Wyjaśnia, że jest to jedyna polska bajka na płycie 
Mądre bajki z całego świata. Prosi uczniów, by wspólnie przypomnieli sobie, jakie znają polskie bajki (napisane przez 
polskich autorów), a także polskie baśnie i legendy (lub baśnie i legendy z regionu, w którym mieszkają). Uczniowie 
dzielą się swoją wiedzą.

Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę bajki: wyjaśnia, że jej bohaterem jest rówieśnik uczniów o imieniu Piotruś, 
który ze względu na pewne cechy charakteru miał wiele kłopotów. Nauczyciel prosi uczniów, by zwrócili uwagę na to, 
jak zachowywał się Piotruś w różnych sytuacjach.

2.	Rozwinięcie

Po wspólnym wysłuchaniu bajki nauczyciel prosi uczniów, by podzielili się swoimi wrażeniami. Może skorzystać 
z przygotowanej propozycji pytań:

  Dlaczego Piotruś czuł się gorszy od innych dzieci?

 Czemu mama martwiła się o Piotrusia?

  Co to znaczy, że Piotruś „żył w swoim świecie”?

Scenariusz zajęć na podstawie 

Bajki o Piotrusiu
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polska

  Jak Piotruś dbał o swoje zwierzęta?

  Co wydarzyło się, gdy Piotruś bawił się w pobliżu domu  
ze swoimi zwierzętami?

  Czy Piotruś był wyjątkowy? Jeśli tak, to dlaczego?

  Co sprawiło, że mama Piotrusia była z niego  
bardzo dumna?

Po omówieniu bajki nauczyciel proponuje uczniom 
wykonanie ćwiczeń w kartach pracy, s. 20–21.

Nauczyciel zapisuje na tablicy lub wiesza tam 
przygotowany wcześniej napis: ZALETY. Prosi 
uczniów o wyjaśnienie tego pojęcia metodą 
burzy mózgów. Uczniowie formułują 
propozycje, które nauczyciel zapisuje 
kolejno na tablicy.

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły 
trzy- lub czteroosobowe i prosi, by 
uczniowie zastanowili się, jakimi zaletami 
charakteryzuje się Piotruś – bohater bajki.

W trakcie rozmowy uczniowie ustalają 
cechy bohatera, takie jak: wrażliwość, troska 
o innych ludzi, troska o zwierzęta, umiejętność 
opiekowania się zwierzętami, systematyczność,  
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odwaga itp.

Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się, czy o Piotrusiu można powiedzieć, że był dobrym 
chłopcem. Gdy uczniowie odpowiadają, nauczyciel prosi ich o uzasadnienie. Uczniowie formułują uzasadnienia.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Co to znaczy, że ktoś jest dobry? Kieruje rozmową tak, aby uczniowie wyjaśnili 
to pojęcie w różnych kontekstach znaczeniowych, na przykład:

  ktoś życzliwy, skłonny do pomagania innym,

  optymistyczny, pogodny,

	 dobry w czymś, np. w sporcie czy w nauce,

	 postępujący właściwie, zgodnie z zasadami moralnymi.

Uczniowie formułują swobodne wypowiedzi.

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z konturem postaci ludzkiej i prosi, aby każdy uczeń zastanowił się nad swoimi 
zaletami i napisał lub narysował, w czym jest dobry. Nauczyciel zaznacza, że każdy może wskazać kilka 

swoich zalet, umiejętności i osiągnięć.

Gdy uczniowie wykonają zadanie, nauczyciel prosi, aby w parach porozmawiali na temat 
swoich mocnych stron. Następnie prosi, aby każdy uczeń wziął kartkę z sylwetką 

swojego partnera, powiesił ją w wyznaczonym miejscu i opowiedział klasie, 
czego dowiedział się o swoim koledze bądź koleżance.

Zakończenie

Uczniowie wieszają wykonane prace w widocznym miejscu w klasie. 
Następuje prezentacja. Nauczyciel prowadzi rozmowę podsumowującą 
tak, aby uczniowie wyrazili w konkluzji, że każdy z nich ma wiele   

umiejętności i mocnych stron.
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Mądre bajki
z całego świata

Przykładowy scenariusz zajęć 
dla klas 1–3 szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych 

Cele zajęć

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:

  pokazać Ugandę na mapie świata lub globusie,

  przedstawić wybrane informacje na temat Ugandy,

  własnymi słowami opowiedzieć treść bajki O tym, jak afrykańskie żurawie zdobyły swoje korony,

  wyjaśnić pojęcia: mądrość, pomysłowość, współpraca, spryt,

   wytłumaczyć, dlaczego ludziom, roślinom i zwierzętom potrzeby jest deszcz,

  wskazać sposoby na oszczędzanie wody.

Metody i formy pracy

Prezentacja przeprowadzona przez nauczyciela z wykorzystaniem mapy świata, atlasu geograficznego, globusa  
• rozmowa • praca indywidualna • praca w zespołach.

Środki dydaktyczne

Płyta CD Mądre bajki z całego świata, na której jest bajka O tym, jak afrykańskie żurawie zdobyły swoje korony  
• karty pracy z niniejszej publikacji, s. 52–53 • arkusze brystolu • materiały plastyczne: kredki, farby, papier kolorowy, 
ilustracje z gazet • mapa, globus, geograficzny atlas świata.

Przebieg zajęć
1. WproWadzenie

Nauczyciel:

  na mapie świata (globusie) prezentuje, gdzie leży Uganda (Republika Ugandy),

  pomaga uczniom dostrzec odległość między Polską a Ugandą, 

  prezentuje flagę i herb Ugandy, 

  informuje, że stolicą kraju jest Kampala, a ludzie porozumiewają się tam w języku suahili i w języku angielskim, 

  przybliża informacje na temat klimatu, roślinności oraz zwierząt żyjących w Ugandzie,

  zwraca uwagę, że Uganda leży w strefie klimatycznej, w której przez część roku (3–4 miesiące) nie występują opady 
deszczu, natomiast w porze deszczowej są one bardzo intensywne.

Scenariusz zajęć na podstawie bajki

Jak afrykańskie żurawie zdobyły 
swoje korony
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2.	Rozwinięcie

Nauczyciel proponuje uczniom wspólne wysłuchanie bajki O tym, jak afrykańskie żurawie zdobyły swoje korony. 
Po wysłuchaniu bajki inicjuje rozmowę. Może skorzystać z następujących pytań ukierunkowujących:

  Dlaczego król lew zwołał naradę?

  Dlaczego zwierzęta próbowały sprowadzić deszcz? 

  Jakie propozycje rozwiązania problemu zgłaszały zwierzęta?

  Jaki pomysł miały żurawie na wywołanie deszczu?

  Jakimi cechami wykazały się żurawie?

  Jak zostały nagrodzone za sprowadzenie deszczu?

Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na cechy żurawi, które pomogły im w osiągnięciu celu. Prosi uczniów,  
by wyjaśnili pojęcia: mądrość, pomysłowość, współpraca, spryt. 

Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczeń w kartach pracy, s. 52–53. Uczniowie pracują indywidualnie 
lub w zespołach, udzielając odpowiedzi na pytanie: Dlaczego roślinom, zwierzętom i ludziom potrzebna jest woda? 

Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoje prace. Następuje rozmowa podsumowująca. 

Następnie nauczyciel zwraca uwagę na problem suszy występujący w niektórych regionach świata oraz konieczność 
oszczędzania wody. Inicjuje rozmowę na temat tego, co można zrobić, by oszczędzać wodę (może wspomóc 
się zdjęciami zaczerpniętymi z internetu). Po krótkiej rozmowie uczniów i wymianie przemyśleń nauczyciel dzieli 
klasę na zespoły trzy- lub czteroosobowe. Uczniowie w zespołach wykonują plakaty dowolną techniką na temat: 
Wspólnie oszczędzamy wodę. 

Zakończenie

Każda grupa prezentuje 
i omawia efekty swojej pracy. 
Prace zostają zawieszone 
w widocznym miejscu 
w klasie. Nauczyciel dokonuje 
podsumowania. 
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Mądre bajki
z całego świata

Przykładowy scenariusz zajęć 
dla klas 1–3 szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych 

Cele zajęć

Po zakończeniu zajęć uczeń potrafi:

  pokazać Gruzję na mapie świata lub globusie,

  przedstawić wybrane informacje na temat Gruzji,

  własnymi słowami opowiedzieć treść bajki Kłótliwe sąsiadki,

  wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych: „coś jest kością niezgody”, „wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę” 
oraz powiedzenia: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”,

  przedstawić niekonfliktowe sposoby rozwiązywania problemów.

Metody i formy pracy

Prezentacja przeprowadzona przez nauczyciela na podstawie materiałów źródłowych (atlas geograficzny,  
mapa, globus, encyklopedia, internet) • rozmowa • praca indywidualna • praca w zespołach • praca w parach  
• scenki dramowe. 

Środki dydaktyczne

Płyta CD Mądre bajki z całego świata, na której jest bajka Kłótliwe sąsiadki • karty pracy z niniejszej publikacji, s. 26–27 
• arkusz brystolu • kartki z hasłami • mapa, globus, geograficzny atlas świata.

Przebieg zajęć
1. WproWadzenie

Nauczyciel przedstawia uczniom wybrane informacje na temat Gruzji:

  na mapie świata lub globusie prezentuje, gdzie leży Gruzja,

  pomaga uczniom dostrzec odległość między Polską a Gruzją, 

  porównuje obszar Gruzji z obszarem Polski tak, aby uczniowie samodzielnie zauważyli, że Gruzja jest dużo 
mniejszym krajem, 

  prezentuje flagę i herb Gruzji, 

  informuje uczniów, że stolicą kraju jest Tibilisi, 

  informuje, że ludzie porozumiewają się tam w języku gruzińskim, 

  przedstawia informacje na temat klimatu, roślinności i zwierząt żyjących w Gruzji.

Scenariusz zajęć na podstawie bajki

Kłótliwe sąsiadki 
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2.	Rozwinięcie

Nauczyciel proponuje uczniom wspólne wysłuchanie bajki Kłótliwe sąsiadki. Po wysłuchaniu bajki inicjuje rozmowę 
na jej temat. Może skorzystać z następujących pytań ukierunkowujących:

  Dlaczego sąsiadki nieustannie się kłóciły?

  Jakimi cechami charakteryzowała się wnuczka jednej z nich?

  Co przydarzyło się sąsiadkom, gdy poszły nad rzekę?

  Co zrobiła dziewczynka, kiedy jedna z kłótliwych sąsiadek wpadła do wody?

  Czego nauczyły się sąsiadki dzięki temu wydarzeniu?

Po omówieniu treści bajki nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczeń z kart pracy, s. 26–27. Uczniowie pracują 
indywidualnie.

Następnie nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda grupa losuje kartkę z hasłem (nauczyciel pomaga uczniom 
w odczytaniu haseł):

  „coś jest kością niezgody”, 

  „wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę”, 

  „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

Nauczyciel proponuje, by każda grupa wyjaśniła znaczenie wylosowanego hasła. Pomaga uczniom, odwołując się 
do treści bajki Kłótliwe sąsiadki. Po krótkiej dyskusji w grupach następuje wspólne omówienie haseł. Nauczyciel 
zawiesza kartki z hasłami w widocznym miejscu w klasie. 

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły dwuosobowe i prosi, aby każdy zespół przygotował scenkę dramową.  
Uczniowie mają wcielić się w kłótliwe sąsiadki, a następnie – inaczej niż w bajce – rozwiązać swoje problemy. 
Nauczyciel podaje propozycje tematów:

  zniknięcie garnka ze spiżarni jednej z sąsiadek, 

  zniknięcie kołdry zawieszonej na płocie przed domem jednej z sąsiadek, 

  zniknięcie prania powieszonego na sznurku przed domem, 

  pies, który przez dziurę w płocie wszedł do ogrodu sąsiadki, 

  kot, który porwał kawałek mięsa ze stołu sąsiadki. 

Uczniowie mogą zaproponować własne tematy scenek. 

W podsumowaniu po wykonaniu 
zadania nauczyciel zwraca uwagę, 
jak ważna jest umiejętność 
rozwiązywania konfliktów. 

Zakończenie

Nauczyciel proponuje uczniom 
stworzenie klasowego regulaminu 
rozwiązywania konfliktów. 
Uczniowie formułują swoje 
propozycje. Nauczyciel zapisuje 
je na kartce brystolu. Gotowy 
regulamin zostaje zawieszony 
w widocznym miejscu w klasie.

grUzja
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Mądre bajki
z całego świata

Treści nauczania według 
PodsTawy Programowej 
realizowane w kartach pracy

Polska: Bajka o Piotrusiu 
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, 
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.2 opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, 
ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; wie, 
jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt 
w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach 
i hodowlach itp.; wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta 
środowisku i podaje proste przykłady.

FiliPiny: słońce i księżyc
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 

teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych,
1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, 
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub 
wymyślonego.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi 
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura 
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.7 zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 
i roślin: 
6.7.a wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na 
Ziemi.

Matematyka. Uczeń:
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

FiliPiny: gwiazda poranna
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
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własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, 
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Gruzja: Kłótliwe sąsiadki
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, 
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi;
5.4 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej 
i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, 
jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych 
i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę 
utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu 
zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo 
innych do pracy i wypoczynku.

Matematyka. Uczeń:
7.1 klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega 
i kontynuuje regularności;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń:
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest 
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi 
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 
opowiadań, legend, komiksów.

Gruzja: Kijaruna
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi;
5.3 zna podstawowe relacje między najbliższymi; podejmuje 
obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; identyfikuje 
się ze swoją rodziną i jej tradycjami; ma rozeznanie, że 
pieniądze otrzymuje się za pracę; rozumie, co to jest 
sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej 
dostosować swe oczekiwania.

Matematyka. Uczeń: 
7.15 podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia 
i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje 
obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje 
wskazania zegarów w systemach: 12 i 24 godzinnym, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się 
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje 
proste obliczenia zegarowe.

Etyka. Uczeń: 
11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od 
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, 
jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom 
starszym;
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest 
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi 
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 
opowiadań, legend, komiksów.

irak: o sprytnym sułtanie 
i jeszcze sprytniejszym alim

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
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określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedź w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych,
1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, 
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub 
wymyślonego.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
1.1 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla 
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:
7.1 klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega 
i kontynuuje regularności;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń: 
11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od 
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, 
jaki mają status materialny; okazuje szacunek osobom 
starszym;
11.5 wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara 
się tego przestrzegać; wie, że należy naprawić wyrządzoną 
szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend, 
komiksów nie przestrzegają reguły “nie kradnij”; pamięta 
o oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie niszczy ich.

irak: Zaczarowane bociany
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, 
krótkie opowiadanie, krótki opis, list prywatny, życzenia, 
zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi 
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura 
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
1.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla 
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Kambodża: o tym, skąd się wzięły tygrysy
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi 
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura 
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.4 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej 
i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; wie, 
jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych 
i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę 
utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu 
zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo 
innych do pracy i wypoczynku.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.2 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe 
dlawybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne.
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Kambodża: sprawiedliwy królik
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń:
5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Matematyka. Uczeń:
7.2 liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami 
od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby 
w zakresie 1000;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;
7.15 podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia 
i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje 
obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje 
wskazania zegarów w systemach: 12 i 24 godzinnym, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się 
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje 
proste obliczenia zegarowe.

Etyka. Uczeń:
11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, 
gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają 
status materialny; okazuje szacunek osobom starszym;
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest 
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi 
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 
opowiadań, legend, komiksów.

MadaGaskar: Król ptaków
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,

1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych,
1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, 
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego 
lub wymyślonego.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, 
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi;
5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe 
dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne.

MadaGaskar: Czterej bracia
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi;
5.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.2 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla 
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne.
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Mądre bajki
z całego świata

Matematyka. Uczeń:
7.1 klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie; dostrzega 
i kontynuuje regularności;
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń: 
11.1 rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od 
tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię wyznają, jaki 
mają status materialny; okazuje szacunek osobom starszym;
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest 
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi 
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 
opowiadań, legend, komiksów;
11.5 wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara 
się tego przestrzegać; wie, że należy naprawić wyrządzoną 
szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, legend, 
komiksów nie przestrzegają reguły “nie kradnij”; pamięta 
o oddawaniu pożyczonych rzeczy, nie niszczy ich.

nikaraGua: Bajka o króliku i krabie
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja społeczna. Uczeń:
1.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi;
1.2 odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym 
i prawdomównym; nie krzywdzi innych, pomaga słabszym 
i potrzebującym.

Matematyka. Uczeń:
7.3 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 
rozumie dziesiątkowy system pozycyjny.

Etyka. Uczeń: 
11.4 wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest 
odwaga przeciwstawiania się kłamstwu i obmowie; potrafi 
z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 
opowiadań, legend, komiksów.

nikaraGua: 
rodrigo i kolba kukurydzy

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.2.a przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych,
1.4.a uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, 
gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego 
lub wymyślonego.

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.1 odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi.

Matematyka. Uczeń:
7.15 podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia 
i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje 
obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych; odczytuje 
wskazania zegarów w systemach: 12 i 24 godzinnym, 
wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się 
pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje 
proste obliczenia zegarowe.

ToGo: o tym, jak anansi obdarzył 
ludzkość opowieściami

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.
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Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, 
korzysta z narzędzi multimedialnych.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe 
dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa 
niektóre zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:
7.5 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 
(bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki 
odejmowania za pomocą dodawania.

ToGo: Najmądrzejsze stworzenie 
na ziemi

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla 
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne.

Matematyka. Uczeń:
7.11 waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; 
używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; 
wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez wyrażeń 
dwumianowanych i zamiany jednostek w obliczeniach 
formalnych).

uGanda: o dzielnej myszce Namudu
Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 

informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.2.b w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, 
określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe 
dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa 
niektóre zwierzęta egzotyczne.

uGanda: o tym, jak afrykańskie żurawie 
zdobyły swoje korony

Edukacja polonistyczna. Uczeń:
1.1.a uważnie słucha wypowiedzi i korzysta 
z przekazywanych informacji,
1.1.b rozumie sens kodowania oraz dekodowania 
informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie 
teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski,
1.3.a tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: 
kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, krótki opis, 
list prywatny, życzenia, zaproszenie,
1.3.c uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych 
literaturą: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje 
własne zdanie i formułuje wnioski; poszerza zakres 
słownictwa i struktur składniowych.

Edukacja plastyczna. Uczeń:
4.2.a ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) 
inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką, 
korzysta z narzędzi multimedialnych,
4.2.b podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi 
środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura 
w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując 
określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).

Edukacja społeczna. Uczeń: 
5.8 wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, 
a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe 
(barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia 
historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie 
zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski 
i świata; rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

Edukacja przyrodnicza. Uczeń:
6.4 nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla 
wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre 
zwierzęta egzotyczne;
6.7 zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 
i roślin.
6.7.b znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin 
i zwierząt.
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Mądre bajki
z całego świata

Edukacja wczesnoszkolna i roczne przygotowanie przedszkolne Opinia metOdyczna

S cenariusze zajęć i karty pracy przygotowane 
do projektu Mądre bajki z całego świata to niezwykle 
ciekawa propozycja dla nauczycieli, pedagogów 
i wychowawców uczniów najmłodszych 

klas, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat pracy 
o wartościowe materiały i pomysły. Scenariusze opierają 
się na bajkach zebranych w formie audiobooka – to 
ogromna zaleta projektu. Przeznaczone są dla uczniów 
klas I–III szkoły podstawowej, a także najstarszych dzieci 
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Mądre bajki z całego świata to siedemnaście bajek – jedna 
z Polski i szesnaście z krajów, które odwiedziła ekipa 
realizująca program Efekt Domina. Dzięki nim uczniowie 
wyruszą w podróż między innymi do Ugandy, Togo, Gruzji 
czy na Filipiny. Każda historia łączy w sobie elementy 
fantastyczne z realnymi. Dzięki tym opowieściom dzieci 
mogą poznać warunki życia, kulturę i zasady społeczne 
w różnych krajach świata, lecz także przenieść się w świat 
wyobraźni pełen mówiących zwierząt, królów, wróżek i ich 
rówieśników. Do każdej bajki przygotowano scenariusz 
zaplanowany na jedną, 45-minutową godzinę lekcyjną.
Tematyka, zagadnienia i forma zajęć w projekcie Mądre 
bajki z całego świata powiązane są z podstawą programową 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej. Stwarzają doskonałą okazję, 
aby realizując program wychowawczy zgodnie z zapisami 
podstawy programowej, uzupełnić go o wiele ważnych 
zagadnień, takich jak: edukacja globalna, etyka, świat 
wartości moralnych, warunki życia, wartość pracy, aspekty 
przyrodnicze i geograficzne różnych krajów świata.
Dynamiczna, aktywizująca forma zaproponowanych zajęć 
jest dostosowana do wieku i możliwości dzieci w klasach 
I–III szkoły podstawowej, a także do ich naturalnej potrzeby 
nauki przez zabawę. Kolejne proponowane przez autorów 
aktywności, których bazą są bajki, pozwalają uczniom 
spojrzeć na świat z nowej perspektywy. Mają oni szansę 
porównać środowisko, które znają, z odległymi zakątkami 
świata.
Zajęcia zaspokajają naturalną ciekawość uczniów. Są 
szansą wzbogacenia ich wiedzy przez zabawę oraz okazją 
do poszukiwania odpowiedzi na pytania ważne dla dzieci 
w tym wieku. Umożliwiają dyskusję na takie tematy, jak: 
Czym jest miłość? Co to znaczy: być odważnym?  

czym jest sprawiedliwość? Jak radzić sobie z zazdrością? 
Do czego prowadzą kłótnie? Jednocześnie bajki 
dostarczają informacji na temat przyrody i kultury danego 
kraju. Uczniowie dowiadują się między innymi, gdzie żyją 
białe kruki, co jada się w Ugandzie, jakie zapachy wabią 
dzikie pszczoły oraz czego boją się słonie.
Projekt Mądre bajki z całego świata nierozerwalnie łączy 
się z edukacją globalną, która ma za zadanie przybliżyć 
dzieciom, młodzieży i dorosłym to, jak funkcjonuje 
współczesny świat. Pokazuje, jak wiele nas łączy, 
choć żyjemy na różnych szerokościach geograficznych. 
Bajki skonstruowano w taki sposób, aby wzbudzić 
w najmłodszych empatię, chęć bycia dobrym 
i sprawiedliwym. Uwrażliwiają dzieci na świat i problemy, 
z jakimi borykają się ludzie i zwierzęta, szczególnie że wielu 
bohaterów bajek to ich rówieśnicy, z którymi mogą się 
identyfikować. Każda bajka kończy się mniej lub bardziej 
bezpośrednio wyrażonym morałem, który jest dla dzieci 
kierunkowskazem – hasłem, nad którym warto się 
zatrzymać i zastanowić.
Scenariusze zajęć w projekcie Mądre bajki z całego świata 
mogą być gotową propozycją do wykorzystania w klasie 
szkolnej, świetlicy lub na zajęciach dodatkowych, albo też 
inspiracją do przygotowania własnych zajęć. Niewątpliwą 
zaletą projektu jest brak bezpośredniej zależności między 
kolejnymi bajkami i scenariuszami. Każdy może skorzystać 
z tego materiału, który uważa za potrzebny i wartościowy 
dla swojej grupy dzieci. Scenariusze lub bajki mogą być też 
uzupełnieniem zajęć prowadzonych na podstawie innych 
materiałów.
Interdyscyplinarny charakter scenariuszy, a także 
wzruszające i mądre bajki to ogromne zalety projektu. 
Każdy nauczyciel, który zdecyduje się na ich realizację, 
może mieć pewność, że wzbogaci swoje lekcje 
o profesjonalnie opracowane i ciekawe materiały 
dydaktyczne z zakresu edukacji globalnej. Uważam projekt 
Mądre bajki z całego świata za bardzo udaną i wartościową 
propozycję dla wszystkich, którzy pracują z uczniami  
klas I–III szkoły podstawowej oraz ze starszymi 
przedszkolakami.

Sabina Piłat
nauczycielka, autorka scenariuszy dla dzieci,

członek grupy SuperBelfrzy RP

Opinia metodyczna 
o scenariuszach zajęć
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z całego świata
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Mądre bajki
z całego świata

Działajmy
			Obrazki pokazują, w jaki sposób dbamy 

o swoich podopiecznych, ale ktoś zapomniał 
narysować zwierzęta. Dorysuj na każdym 
obrazku psa lub kota.

Porozmawiajmy
  Dlaczego Piotruś czuł się gorszy od innych dzieci?
 Czemu mama martwiła się o Piotrusia?
  Jak Piotruś dbał o swoje zwierzęta?
  Czy Piotruś był wyjątkowy? Jeśli tak, to dlaczego?
  Co sprawiło, że mama Piotrusia była z niego bardzo dumna?
  Czy znasz kogoś takiego jak Piotruś? 
  Wymyśl, co stało się później z Piotrusiem, dzielnym Azorkiem i mądrą Filemonką,  

a także z Kasią i jej bratem Stasiem. Opowiedz o ich przygodach.

Bajka o Piotrusiu,
dzielnym Azorku i mądrej Filemonce

Czyta: Dominika KulczyK

		Powiedz, co widzisz na obrazkach. Jak jeszcze można opiekować się zwierzętami? 
Jak ty opiekujesz się zwierzętami?
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polska

		Ponumeruj obrazki od 1 do 4 tak, aby wydarzenia układały się we właściwej kolejności. 

		Nadaj tytuł każdemu z obrazków (uczniowie klas 0–1) lub zapisz przedstawioną historię 
(uczniowie klas 2–3). 
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Mądre bajki
z całego świata

Słońce i księżyc

Czyta: Tomasz OssOliński

Porozmawiajmy
 Co ojciec czuł do córki? Dlaczego był zazdrosny o księżniczkę?
 Czym jest zazdrość? Kiedy się pojawia? Co można wtedy zrobić?
 Czy z zazdrości może wyniknąć coś dobrego? 
 Dlaczego słońce świeciło coraz słabiej?
 Czy księżniczka dobrze zrobiła, gdy odeszła od ojca i zamieszkała ze słońcem na niebie?
  Dlaczego ważne jest to, aby dzień i noc następowały po sobie? 
  Do czego potrzebna jest noc, a do czego dzień ludziom, zwierzętom i roślinom?
 Wymyśl, co stało się dalej z piękną Bułan, Arau i królem. Opowiedz o ich przygodach.

1. Żółty
2. Zielony

3. Czerwony
4. Fioletowy

5. Niebieski
6. Szary

Działajmy
			Dobierz kolory według instrukcji i wyczaruj piękny rysunek.
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Filipiny

		Pokoloruj rysunki, a następnie zastanów się, komu i czemu tutaj potrzebne jest słońce.  
Otocz pętlą właściwe rysunki.

		Wyjaśnij, z czego wynika, że jedni lubią słońce, a inni nie. 

Czas na ruch!
Wyobraź sobie, że jesteś kwiatem w doniczce. Pokaż ruchem: 
  Jak rośnie kwiat w dobrze nasłonecznionym miejscu.  

(Pnie się w górę, rozwija, wyciąga w stronę słońca)
  Co się dzieje z kwiatem, który ma za dużo słońca? (Usycha, opada)
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: Magda Kusa (16 lat)

Gwiazda poranna

Porozmawiajmy
  Co robiły gwiazdy na polu trzciny cukrowej? Czy wolno zachowywać się tak jak one? 
  Co to znaczy, że miłość jest prawdziwa? Na czym polega taka miłość?
  Dlaczego Gayoma zmieniła zdanie i przywróciła pamięć Tolau?
  Rodzinę zakładają nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta. Nazywa się ją stadem. 

Jakie znasz zwierzęta, które żyją w stadzie? Podaj nazwy członków takiego stada.
  Co to znaczy: gwiazda poranna? Czym gwiazda poranna jest naprawdę?  

(To Wenus – planeta, która wydaje się gwiazdą na niebie).
  Wymyśl i opowiedz dalszą część bajki o Gayomie, Tolau, Bolinayen i Kangau.  

Co mogło się wydarzyć po tym, jak Gayoma pozwoliła Tolau wrócić do swojej rodziny?

Działajmy
			Pomóż mężowi wrócić z nieba do żony i synka. Narysuj drogę przez labirynt.
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Filipiny

		Rozwiąż rebus.

		Wyjaśnij, co znaczy słowo RODZINA. Opowiedz o swojej rodzinie, możesz ją też 
narysować i opisać. 
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: Bartek GOździewski (8 lat)

Kłótliwe sąsiadki

Porozmawiajmy
  Dlaczego sąsiadki nieustannie się kłóciły?
  Co przydarzyło się sąsiadkom, gdy poszły nad rzekę?
  Co zrobiła dziewczynka, kiedy jedna z kłótliwych sąsiadek wpadła do wody?
  Czego nauczyły się sąsiadki dzięki temu wydarzeniu?
  Czy znasz postaci z innych bajek, które również tak często się kłócą?

Działajmy
  Odszukaj na płocie trzy wyrazy ważne w bajce o kłótliwych sąsiadkach.  

Skreśl litery, które tworzą każdy z nich. 
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Gruzja

  Te dzieci kłócą się o misia. Każde chce się nim bawić natychmiast, w tym samym 
momencie. Opowiedz, co stanie się za chwilę. Zaproponuj dzieciom rozwiązanie 
tej sytuacji. Możesz je narysować lub opisać.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: iza szumielewicz

Kijaruna

Porozmawiajmy
  Co wydarzyło się w rodzinie Kijaruny?
  Jak wyglądało życie dziewczynki, odkąd w domu pojawiła się macocha?
  W jaki sposób krowa pomogła dziewczynce?
  Czym różniło się zachowanie Kijaruny i Leili w lesie?
  W jaki sposób staruszka pomogła dziewczynce?
  Za co Kijaruna została nagrodzona?
  Wymyśl i opowiedz dalszą historię Kijaruny, księcia, Macochy i Leili.

Działajmy
  Kijaruna zaczęła obieranie cebuli o 18.30. Staruszka przyszła o 20.00 i wtedy Kijaruna 

wyszła na bal. Zaznacz na zegarach godziny kolejnych wydarzeń i powiedz: Ile czasu 
Kijaruna spędziła na balu? Jak długo obierała cebulę? 

Czas na ruch!
Taniec na balu. Ustawiamy się w kole i łapiemy się za ręce. W takt muzyki wykonujemy kolejne 
kroki: 8 kroków w lewo – 8 kroków w prawo – 4 kroki do przodu – 4 kroki do tyłu.
(Przy większej grupie można wykonać to zadanie w dwóch kołach: w środku mniejsze, 
na zewnątrz większe. Jedno koło zaczyna taniec, idąc w lewą, a drugie – w prawą stronę). 



29Karty pracy Edukacja wczesnoszkolna i roczne przygotowanie przedszkolne

Gruzja

Działajmy
  Kijaruna została rozpoznana, ponieważ pantofelek pasował na jej stopę.  

Połącz różne buty z osobami, które je noszą. Pokoloruj obrazki.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: Mateusz ceran (11 lat)

O sprytnym sułtanie 
i jeszcze sprytniejszym Alim

Porozmawiajmy
  Kim był Ali? Czym się zajmował?
  W jaki sposób sułtanowi udało się schwytać Aliego?
  Jakie zadanie otrzymał Ali od sułtana? W jaki sposób je wykonał?
  Jak Ali został nagrodzony przez sułtana?
  Czy to, co robił, zanim spotkał sułtana, było właściwe?
  Co to znaczy, że ktoś jest sprytny?
  Wymyśl i opowiedz dalszą historię Aliego.

Działajmy
  Znajdź prawdziwy 

cień rozbójnika Aliego  
i otocz go pętlą.
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iraK

  Oblicz, ile dukatów jest w każdym worku. Zapisz wynik. 

  Ali podarował ubogim mieszkańcom wioski worek, w którym jest więcej dukatów. 
Który to worek? Otocz go pętlą. 

  A ty co chciałbyś podarować ubogim?

W czerwonym 
worku jest 

W fioletowym 
worku jest dukatów. dukatów.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: małgorzata socha

Zaczarowane bociany

Porozmawiajmy
  Jaką tajemnicę skrywał zwój pergaminu zapisany tekstem w obcym języku?
  W jaki sposób sułtan z wezyrem zostali zaczarowani?
  Kogo sułtan i wezyr spotkali w trakcie swojej podróży?
  Jak pomogli sobie nawzajem?
  Co działo się w państwie sułtana pod jego nieobecność?
  Co to znaczy: rządzić mądrze?
  Wymyśl dalszą historię sułtana i pięknej księżniczki zaczarowanej w sowę. 

Opowiedz o ich przygodach.

Działajmy
  Wśród bocianów i sów znajdują się zaklęci w ptaki: sułtan, wezyr i księżniczka.  

Wodząc palcem po liniach, poszukaj ptaków, które są zaczarowanymi bohaterami bajki, 
aby ich odczarować. 
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iraK

  Odszukaj wszystkie bociany i wszystkie sowy ukryte na rysunku.  
Policz, ile jest na obrazku sów, a ile bocianów. Pokoloruj obrazek.

  Na łące odpoczywały 3 sowy i 5 bocianów. Przyleciały jeszcze 4 czaple, 5 łabędzi, 
2 kaczki. Odleciały 2 bociany i 1 sowa. Ile ptaków zostało na łące? 

Na łące zostało  ptaków.

Czas na ruch! 
Praca w parach: jedno dziecko jest bocianem, a drugie jego odbiciem w lustrze.  
„Bocian” wykonuje różne ruchy (staje na jednej nodze, lata, rozkłada skrzydła, tworzy 
długi dziób z rąk itp.). „Odbicie” stara się jak najdokładniej naśladować jego ruchy. 

Bocianów jest Sów jest
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: Paweł deląG

O tym, skąd się wzięły tygrysy

Porozmawiajmy
  W jakim celu król udał się w podróż?
  Jaką tajemnicę zdradził królowi mędrzec?
  Co przydarzyło się świcie króla w drodze powrotnej?
  Jakie propozycje rozwiązania problemów mieli doradcy króla?
  Na czym polegał pomysł królowej?
  Czym jest współpraca? Z kim ty lubisz współpracować?
  Wymyśl, co stało się dalej z tygrysem, w którego zamienili się król i doradcy.

Działajmy
  Zgadnij, kto to. Pokoloruj pola z kropkami i sprawdź, kto ukrył się na stronie.
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kambOdża

  Opowiedz, co dzieje 
się na poniższych 
ilustracjach. 
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: sara lewandOwska (11 lat)

Sprawiedliwy królik

Porozmawiajmy
  Dlaczego ojciec Acharii nie zgodził się na ślub swojej córki z Hengiem?
  Jakie zadanie wyznaczył młodzieńcowi, aby ten mógł poślubić ukochaną?
  Jak Heng poradził sobie z zadaniem, które zlecił mu ojciec ukochanej?
  Czym jest wytrwałość? 
  Czy ojciec Acharii dotrzymał obietnicy? Jak oceniasz jego zachowanie? 
  Wymyśl i opowiedz dalszą historię Henga i Acharii.

Działajmy
  Ilustracja przedstawia zakochanego młodzieńca, który chce sprostać wyzwaniu. 

Zaznacz tyle słońc i księżyców, ile dni i nocy trwała próba chłopca. Pokoloruj obrazek.
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kambOdża

			Rysunek przedstawia przyjęcie u Królika. Odszukaj wszystkie solniczki ukryte na stole, 
a następnie je policz. 

Solniczek jest 

 Ile godzin trwała próba, której został poddany chłopak?
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: Kacper cybiński (13 lat)

Działajmy
			Połącz punkty i pokoloruj rysunek.

Król ptaków

Porozmawiajmy
  Dlaczego ptaki chciały wybrać swojego króla?
  Z jakiego powodu biały kruk nie przyszedł na zebranie ptaków?
  Dlaczego ptaki obraziły się na niego?
  Jaka kara spotkała białego kruka? Czy myślisz, że na nią zasłużył?
  Co zrobił kruk, kiedy dowiedział się o karze? 
  Co można zrobić w sytuacji, kiedy ktoś zostaje niesprawiedliwie ukarany?
  Czy ciebie spotkała kiedyś niesprawiedliwa kara?
  Co zyskał biały kruk zamiast królewskiej władzy?
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MaDaGasKar

			Wymyśl zagadki o innych ptakach zamieszczonych na ilustracjach. Zadaj je koleżance 
lub koledze.

			Przyjrzyj się obrazkom i przeczytaj 
podpisy. Następnie przeczytaj zagadki 
i wybierz do każdej nazwę ptaka, 
która jest rozwiązaniem. Wpisz wybrane 
nazwy w odpowiednich miejscach.

Czas na ruch!
Praca w parach: Zgadnij, jakim jestem ptakiem? Pokaż swoim ciałem wybranego ptaka. 

CZAPLA

IBIS KORMORAN BIELIK 
MADAGASKARSKI

KROGULEC PELIKAN DZIWONOS

1.  Dziwnym ptakiem mnie zwą, lecz nie dziwią nikogo zwyczaje me, tylko mój… dziób. 
Kim jestem? 

2.  Mam ciało i skrzydła ciemnobrązowe i jedynie jasną głowę, a nazywają mnie tak,  
jakbym był zupełnie biały 

3.  Mam długi, zakrzywiony dziób, biało-czarne upierzenie, nie pomyl mnie z bocianem. 
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: Beata PawlikOwska

Czterej bracia

Porozmawiajmy
  Czym różnił się Isilaka od swoich braci?
  Dlaczego ojciec go wydziedziczył i chłopak musiał wraz z matką opuścić dom? 
  Jakie zadania ojciec dał swoim pozostałym synom?
  W jaki sposób Isilaka pomagał braciom?
  Jak bracia zachowali się wobec Isilaki, gdy ten pomógł im spełnić życzenie ojca?
  Jaka spotkała ich kara?
  Co to znaczy, że ktoś jest uczciwy?
  Wymyśl, co stało się dalej z Isilaką i jego braćmi. Opowiedz o ich przygodach.

Działajmy
			Jaka liczba powinna być następna? Wpisz w puste miejsca właściwe liczby.
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MaDaGasKar

			Ponumeruj obrazki od 1 do 
5 tak, aby utworzyły historię. 
Opowiedz, co wydarzyło się 
na placu zabaw.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: szymon majewski

Bajka o króliku i krabie

Porozmawiajmy
  Jaką propozycję miał królik dla kraba?
  Jak krab troszczył się o zasianą na polu marchewkę? Jak robił to królik?
  Jaki podział plonów zaproponował królik?
  Co to znaczy, że coś jest sprawiedliwe? Co sprawiedliwego ci się przydarzyło?
  Co to znaczy, że coś jest niesprawiedliwe?  Co niesprawiedliwego ci się przydarzyło?
  Co zaproponował krab, aby dokonać sprawiedliwego podziału zebranej marchewki?

Działajmy
  Policz, z ilu sztuk składa się sterta marchewek, 

a potem policz pęczki natki. Jeżeli królik 
dostanie stertę marchewek, a krab stertę natki, 
będzie to sprawiedliwy podział?

  Czy proponowany podział jest sprawiedliwy?  
 TAK   NIE 
Uzasadnij swoją odpowiedź. 
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niKaraGua

 Rozwiąż rebus.

  Zastanów się, czy chłopcy na ilustracji po lewej sprawiedliwie podzielili się cukierkami.  
Narysuj na drugim stole, jak powinni podzielić cukierki, żeby było to sprawiedliwe.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: aleksandra BulzacKa (14 lat)

Rodrigo  
i kolba kukurydzy
Porozmawiajmy
  W jakim celu Rodrigo udał się do miasta?
  Jaki posiłek żona przygotowała mu na drogę?
  Co zrobił Rodrigo, gdy poczuł się głodny?
  Co zrobił z częścią posiłku, której nie zjadł?
  Co przytrafiło się mężczyźnie w drodze powrotnej?
  Jak czuł się Rodrigo po powrocie do domu?
  Opowiedz dalszą historię Rodriga i jego rodziny.

Działajmy
  Na obrazkach przedstawiono, 

co można zrobić, gdy ma się 
za dużo jedzenia. Opowiedz, 
co zrobiły dzieci, aby jedzenie 
się nie zmarnowało. 

  A co ty możesz zrobić,  
żeby nie marnować jedzenia?
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niKaraGua

  Rodrigo rano ujrzał, że uschło całe pole kukurydzy. O której to mogło być godzinie? 
Zaznacz zegar, który wskazuję poranną godzinę.

Czas na ruch!
Zaprezentujcie w parach wybraną scenę z opowiadania. Pozostałe dzieci zgadują,  
o jakiej scenie mowa. 
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: piotr FrOnczewski

O tym, jak Anansi 
obdarzył ludzkość opowieściami

Porozmawiajmy
  Jak czuli się ludzie, kiedy na świecie nie było opowieści ani legend, ani bajek?
  Jakie zadania wyznaczył bóg Yame Anansiemu w zamian za podarowanie mu opowieści?
  W jaki sposób Anansi wykonał zadania? 
  Jakie cechy charakteru mu w tym pomogły?
  Jak czuli się ludzie, gdy otrzymali opowieści?
  Bóg Yame podarował Anansiemu opowieści, a czy ty potrafisz wymyślić opowieść? 

Opowiedz ją, narysuj, zapisz lub zrób komiks na jej temat.

Działajmy
  Pomóż Anansiemu dotrzeć do pantery, pytona, gniazda szerszeni i krasnoludka,  

aby mógł udowodnić, że jest dzielny, i zasłużyć na opowieści dla ludzi.
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ToGo

  Anansi przechytrzył węża, próbując go zmierzyć. Oblicz, ile metrów długości miał wąż. 
Wykonaj kolejne obliczenia i wpisz w kółka kolejne liczby

  Wymyśl, jak można zmierzyć węża, gdy nie ma się linijki. A może takich sposobów 
jest więcej? Narysuj swoje propozycje.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: julia siechOwicz (12 lat)

Najmądrzejsze  
stworzenie na ziemi
Porozmawiajmy
  Co zrobił żółw, żeby zostać najmądrzejszym stworzeniem na ziemi?
  Co Twoim zdaniem oznacza bycie mądrym?
  Wyjaśnij, co to znaczy: dzielić się mądrością?
  Dlaczego żółwiowi nie udało się ukryć tykwy z mądrościami na drzewie?
  Czego dowiedział się żółw od ślimaka?
  Opowiedz dalszą historię żółwia i ślimaka.

Działajmy
  Pomóż żółwiowi i ślimakowi odnaleźć zgubione hasło. Odszukaj litery i zapisz je 

w dowolnej kolejności. Następnie zapisane litery uporządkuj tak, aby stworzyły hasło. 
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ToGo

  Ile waży tykwa z mądrością? Przyjrzyj się wadze i podkreśl właściwą odpowiedź.

  Spróbuj wymyślić własną zagadkę. 

 Tykwa waży tyle samo co 1 garnek.
 Tykwa waży tyle samo co 2 garnki. 
 Tykwa waży tyle samo co 3 garnki.
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: igor bOrecki (9 lat)

O dzielnej myszce  
Namudu
Porozmawiajmy
  Dlaczego mama Muetsi płakała?
  Co zobaczyła Muetsi, gdy weszła do ogrodu?
  Kto zaofiarował pomoc? 
  Co zrobiła myszka, żeby pozbyć się intruza z ogrodu?
  Co to jest odwaga? Czy znasz kogoś, kto jest odważny?
  Opowiedz, jak mogło wyglądać życie Muetsi i Namudu po tym, jak słoń opuścił ogród.

Działajmy
  Znajdź i zaznacz  

7 szczegółów, 
którymi różnią się 
obie ilustracje. 
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uGanDa

  Jak mają na imię dziewczynka i myszka? Zbierz rozsypane litery ze strączka i wpisz je 
w puste kratki pod rysunkiem dziewczynki tak, aby utworzyły jej imię. Przesuwając się 
po ogonku myszki, zbierz litery i utwórz jej imię.

  Połącz nazwy roślin z właściwymi ilustracjami.

  Przeczytaj: 

Maniok jest uprawiany w Ugandzie. Jadalną części tej rośliny stanowi 
bulwa korzeniowa. Bulwy suszy się, a następnie mieli się i praży. 
Otrzymuje się w ten sposób mąkę do wypieku chleba. 

  Zastanów się: Z jakich roślin w Polsce robi się mąkę? Jakie znasz rośliny,  
których częścią jadalną są bulwy?

żyto jęcZmień psZenica owies maniok
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Mądre bajki
z całego świata Czyta: agnieszka DyGanT

O tym, jak afrykańskie żurawie 
zdobyły swoje korony

Porozmawiajmy
  Dlaczego król lew zwołał naradę?
  Jakie propozycje rozwiązania problemu zgłaszały zwierzęta?
  Jak żurawie wywołały deszcz?
  W jaki sposób zostały nagrodzone?
  Wymyśl dalszą historię żurawi i opowiedz o niej.

Działajmy
 Odgadnij zagadkę. Co to jest? 

Z nieba pada, ja parasol rozkładam, zakładam kalosze i w kałużach brodzę.
  Zastanów się i opowiedz, dlaczego woda jest potrzebna roślinom, zwierzętom 

i człowiekowi. Narysuj swoje propozycje.
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uGanDa

  Pokoloruj godło Ugandy według wzoru.
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Partner Kraj ProjeKt

All Hands Volunteers & 
Volunteer for the Visayans Filipiny

wsparcie społeczności dotkniętej przez tajfun 
Haiyan w regionie Ormoc oraz wsparcie domu, 
który ratuje życie w Cangumbang

Caritas Gruzja Gruzja wsparcie projektów realizowanych na rzecz dzieci 
ulicy w Tbilisi

ACTED Irak
stworzenie biblioteki dla dzieci w obozie 
dla uchodźców w Domiz; wsparcie programów 
edukacyjnych

Habitat for Humanity Kambodża
budowa domów dla rodzin, które straciły dach 
nad głową i źródło utrzymania po zamknięciu 
wysypiska Steung Meanchey w Phnom Penh

Azafady Madagaskar odbudowa szkoły w Hovatraha i wsparcie 
przedsiębiorczości kobiet w Sainte Luce

Bridges to Prosperity Nikaragua

wsparcie odbudowy mostu Paso Real w regionie 
Condega,  dzięki czemu tysiące ludzi z 24 
miejscowości odzyskały dostęp do szkół, szpitali 
oraz sklepów

vzw BISZ Togo
budowa kiosków solarnych zapewniających 
dostęp do elektryczności mieszkańcom Bodjé 
oraz Agokpala

CDO Uganda Uganda

budowa placu zabaw w wiosce Agonga oraz 
wsparcie programów terapii poprzez rozrywkę 
realizowanych na rzecz rodzin byłych  
dzieci-żołnierzy w Karin Resource Center

Kluczowe projekty wspierane przez Kulczyk Foundation w krajach,  
z których pochodzą bajki

Globalni Partnerzy
Kulczyk Foundation



•  Bogata oferta publikacji dla wszystkich 
segmentów edukacyjnych, również  
szkolnictwa zawodowego.
•  Podręczniki – ponad 1,5 tys. tytułów w ofercie, 

co roku kilka milionów użytkowników.
•  Zeszyty ćwiczeń i inne pomoce dydaktyczne 

dla uczniów.
•  Obudowa metodyczna dla nauczyciela  

na uczę.pl – pełna pomoc w przygotowaniu lekcji.
•  E-booki – stale rozwijana, największa w Polsce 

oferta podręczników elektronicznych.

•  Repetytoria i arkusze egzaminacyjne 
– kompletne materiały dla uczniów 
przygotowujące do egzaminów szkolnych 
wszystkich typów.
•  E-ćwiczenia – najobszerniejszy zbiór ćwiczeń 

na platformie WSiPnet.pl. Ponad 500 tys. 
użytkowników!
•  Zdasz.to – profesjonalne zasoby i pomoce 

dla zdających egzaminy gimnazjalne i maturalne.

Edukacja 
w najlepszej formie

Nowość!  
Seria repetytoriów 

i arkuszy  
ZDASZ.TO
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Mądre bajki
z całego świata

Kulczyk Foundation niezwykle gorąco 
dziękuje wszystkim osobom,  

instytucjom i organizacjom  
za wsparcie, którego nam udzieliły  

w tym projekcie.

Patronat Honorowy:

Wydział Studiów Edukacyjnych

Autor przewodnika dla nauczycieli: 
Kinga Kuszak
Autorzy bajek: Mariusz Zagórski 
(na płycie nr 3–11 oraz 13–18) , 
Kinga Kuszak i Katarzyna Sadowska 
(na płycie nr 2)
Autorzy kart pracy: Kinga Kuszak, 
Małgorzata Płocka
Nadzór merytoryczny:  
prof. UaM dr hab. Kinga Kuszak
Wsparcie metodyczne: Sabina Piłat

Bajki czytają: Paweł Deląg, 
Agnieszka Dygant, Piotr Fronczewski, 
Dominika Kulczyk, Szymon Majewski, 
Tomasz Ossoliński, Beata Pawlikowska, 
Małgorzata Socha, Iza Szumielewicz

oraz dzieci: Igor Borecki, 
aleksandra Bulzacka, Mateusz Ceran, 
Kacper Cybiński, Bartek Goździewski, 
Magda Kusa, Sara Lewandowska, 
julia Siechowicz

Nagranie muzyki i udźwiękowienie: 
audiorepublica

Reżyseria: Filip Kuncewicz, 
Daria Druzgała

Redakcja: anna Wiese
Projekt i opracowanie graficzne: 
Marta Jedlińska
Ilustracje: Łukasz Ryłko

Produkcja płyt: Promedia.pl 
Druk i oprawa: Paw Druk Sp. z o.o.

Zespół Kulczyk Foundation: 
Dominika Kulczyk, Marta 
Schmude-Olczak, Beata 
Kopyt, Karolina Mikołajczak, 
Paweł Orzeszko, Małgorzata 
Płocka, Mateusz Kamil Roszak, 
Marzena Zowczak

Kulczyk Foundation 
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 
www.kulczykfoundation.org.pl 
office@kulczykfoundation.org.pl 

Patronat Merytoryczny:
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 1.  Wprowadzenie – czyta Andrzej Ferenc
 2.  POLSKA: Bajka o Piotrusiu  

– czyta Dominika Kulczyk
 3.  FILIPINY: Słońce i księżyc  

– czyta Tomasz Ossoliński
 4.  FILIPINY: Gwiazda poranna  

– czyta Magda Kusa (16 lat)
 5.  GRUZJA: Kłótliwe sąsiadki  

– czyta Bartek Goździewski (8 lat)
 6.  GRUZJA: Kijaruna – czyta Iza Szumielewicz
 7.  IRAK: O sprytnym sułtanie i jeszcze 

sprytniejszym Alim  
– czyta Mateusz Ceran (11 lat)

 8.  IRAK: Zaczarowane bociany – czyta 
Małgorzata Socha

 9.  KAMBODŻA: O tym, skąd się wzięły tygrysy 
– czyta Paweł Deląg

 10.  KAMBODŻA: Sprawiedliwy królik  
– czyta Sara Lewandowska 
(11 lat)

 11.  MADAGASKAR: Król 
ptaków – czyta 
Kacper Cybiński 
(13 lat)

 12.  MADAGASKAR: Czterej bracia – czyta 
Beata Pawlikowska

 13.  NIKARAGUA: Bajka o króliku i krabie 
– czyta Szymon Majewski

 14.  NIKARAGUA: rodrigo i kolba kukurydzy 
– czyta Aleksandra Bulzacka (14 lat)

 15.  TOGO: O tym, jak Anansi obdarzył ludzkość 
opowieściami – czyta Piotr Fronczewski

 16.  TOGO: Najmądrzejsze stworzenie na ziemi 
– czyta Julia Siechowicz (12 lat)

 17.  UGANDA: O dzielnej myszce Namudu 
– czyta Igor Borecki (9 lat)

 18.  UGANDA: O tym, jak afrykańskie żurawie 
zdobyły swoje korony – czyta Agnieszka 
Dygant

Mądre bajki
z całego świata

Materiały dydaktyczne 
dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej 
i rocznego przygotowania 
przedszkolnego

Audiobook Są takie miejsca 
na świecie, gdzie bajki 
pomagają dzieciom 
przetrwać. 
niech nam te bajki 
otworzą serca na innych!All rights reserved. W
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17 bajek z 9 krajów



Malawi • Polska • Nepal • Panama • Tajlandia • Grecja • Ukraina 

Inwestujemy nasze działania w dobre zmiany. 
Bo najważniejszy jest człowiek.
Już dostępne odcinki znajdziesz na kulczykfoundaton.org.pl

OBeJRZyJ 

Ten serial otworzy Ci oczy!

KulczyK Foundation 
dociera w najdalsze 
zakątki naszego globu


