
1. Imię
2. Czym jest imię?

Masz przed sobą zabawę w kilku krokach. Najpierw złóż ten arkusz 
w książeczkę wedle poniższej instrukcji (instrukcja to pierwsza strona). 
Książeczka poprowadzi Cię potem przez wszystkie etapy 
filozoficznej przygody! 

Czym jest imię? Kilkoma kreskami widocznymi na papierze. Dźwiękiem, 
który słyszysz, kiedy wołają Cię na obiad. Słowem, którego używasz, kiedy 
przedstawiasz się osobie, której jeszcze nie znasz.
A może czymś więcej?

 Świetlica filozofów     Przedmiot:

A teraz pozwól książeczce 
poprowadzić Cię przez 
filozoficzne zadanie!

Teraz przetnij tylko przerywaną linię. 
Jeśli nie masz pewności jak to 
zrobić, poproś dorosłego o pomoc.

Pozaginaj ten arkusz na 
wszystkich narysowanych liniach.

Kto zdecydował o tym jak 
będziesz miał lub miała na imię?

Dlaczego wybrano 
to imię a nie inne?

Tutaj napisz swoje imię:

Żebym wiedział kim jestem!

Kiedy dostaję zaproszenie na urodziny, 
to wiem od kogo, np.: że jest od Ali, i że 
jest dla mnie, czyli dla Kuby.

Tak

Nie

Czasem

Dlaczego?

Czy gdybyś miał lub miała inne imię, to 
byłbyś lub byłabyś inną osobą?

Jak by do mnie mówiono 
gdybym nie miała imienia...?

Jeśli masz okazję, zapytaj o to rodziców lub 
opiekunów albo kogoś z rodziny. Może kryje 
się za tym jakaś historia?

Do dzieła! Gotowe? Idziemy dalej! 

3. Po co nam imię?
Spróbuj wymyśleć 3 inne odpowiedzi i zapisz lub narysuj je tutaj:

4. Czy lubisz swoje imię?

Zastanówmy się dalej! Teraz rozłóż książeczkę!

Zadanie „Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej 
wykluczeniem społecznym w Łodzi”.

Dofinansowano z budżetu miasta Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zbieraj
scenariusze!

Wyślij zdjęcie
swoich działań!

galeria@cyberswietlica.pl



Więc trochę jakby nie istniało...

A ty co o tym sądzisz?

5. Czy, żeby coś było ważne, miało znaczenie, 
     to musi mieć imię, nazwę?

Początek instrukcji znajduje się po drugiej stronie!

Jak coś nie ma nazwy, to nie ma 
jak o tym powiedzieć.

Ale przecież jest, tylko 
nie ma swojego słowa...


