
1.Pytania do kapusty
2. Badanie kapusty

Masz przed sobą zabawę w kilku krokach. Wyjmij tę kartkę z Zeszytu 
Działań i złóż w książeczkę wedle poniższej instrukcji. Książeczka 
poprowadzi Cię potem przez wszystkie etapy filozoficznej przygody! 

Jeśli masz już kapustę (albo inne warzywo), połóż je przed sobą. Przyjrzyj 
jej się uważnie. Weź do ręki, dokładnie obejrzyj. Powąchaj. Poczuj, czy 
w dotyku jest twarda, czy miękka, gładka, czy chropowata, zimna czy 
letnia, a może jest ciepła? Przysuń ją do ucha i posłuchaj, czy wydaje 
jakieś dźwięki. Połóż ją z powrotem przed sobą.

Teraz dopisz w dymkach swoje wrażenia!

 Świetlica filozofów     Przedmiot:

A teraz pozwól książeczce 
poprowadzić Cię przez 
filozoficzne zadanie!

Wygląda jak kwiat...

Ale duża!

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

Pozaginaj ten arkusz na 
wszystkich narysowanych liniach.

...albo mózg! 
Ciekawe, czy myśli?

Do dzieła! Gotowe? Idziemy dalej! 

3. Dziwne pytania
Gdybyś mógł lub mogła zadać kapuście najbardziej dziwne lub szalone 
pytania, 
o co byś zapytał i zapytała?

Dopisz parę pytań od siebie.

4. Po co pytać?
A właściwie po co te wszystkie pytania? Zastanów się dobrze po co 
człowiek pyta.
Wypisz swoje pomysły na tej stronie.

Kim jesteś?

Czy lubisz słońce?

O czym śnisz?

Czy sałaty to 
Twoi krewni?

Czy jak byłaś mała, to 
rodzice czytali Ci bajki?

Czy jesteś chłopcem, 
czy dziewczynką?

Czy przyjaźnisz się 
z motylem kapustnikiem?

Po co zadajemy pytania?

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

Żeby się czegoś dowiedzieć.

Żeby coś zrozumieć.

Żeby sprawdzić, czy dorośli 
znają odpowiedź, czy tylko 
udają, że wszystko wiedzą.

Ja zadaję pytania, kiedy mnie coś zdziwi, 
jak wtedy kiedy po raz pierwszy zobaczy-
łam tęczę i byłam ciekawa, gdzie się 
zaczyna, a gdzie kończy. 



Tutaj zapisz pytania, na które chciałbyś i chciałabyś znaleźć odpowiedzi:
Masz na nie całą wielką stronę!

Zastanów się, kto może Ci pomóc w poszukiwaniach. 
Bądź wytrwały i wytrwała!
Powodzenia!

....Psssst....Mnie ciekawi:                              - Jak myślą ośmiornice?                      - I czy lody pistacjowe są naprawdę robione z pistacji (takich orzechów)?                       - I jaki wielki jest wszechświat?              

5. Moje pytania do kapusty To jest kartka do wyjęcia. Początek instrukcji znajduje się po drugiej stronie!


