
Małe i wielkie
Dawno, dawno temu...Jak złożyć książeczkę?

Masz przed sobą scenariusz filozoficzny, który służy do ruszania głową! 
Do zabawy potrzebna Ci będzie jeszcze tylko wyobraźnia i coś do pisania! 
Wszystko przygotowane? Zaczynamy!

Gdy złożysz ten arkusz według instrukcji poniżej, stanie się on 
poręczną książeczką, która poprowadzi Cię po kolei przez wszystkie 
pytania filozoficzne!

„Dawno, dawno temu w pewnym kraju był sobie maleńki król.” – tak 
zaczyna się książka, którą wymyślił Taro Miura, japoński autor książek 
dla dzieci, a my zaczynamy tak….

 Świetlica filozofów     Przedmiot:

A teraz pozwól książeczce 
poprowadzić Cię przez 
filozoficzne pytania!

Teraz złóż arkusz na pół i przetnij 
tylko przerywaną linię. Jeśli nie 
masz pewności jak to zrobić, 
poproś dorosłego o pomoc.

Scenariusz filozoficzny, który 
trzymasz w ręku ma formę 
składanej książeczki. Zanim 
zaczniesz zabawę przejdź do 
instrukcji „Jak złożyć książeczkę?”, 
która jest po lewej stronie i złóż 
arkusz według wskazówek. 
Książeczka poprowadzi Cię 
przez kolejne etapy zabawy!

Pozaginaj ten arkusz na 
wszystkich narysowanych liniach. 
Odwróć arkusz i powtórz zaginanie.

Gotowe? Idziemy dalej! 

Serce
Czy maleńki chłopiec może mieć ogromne serce? Co to znaczy?
Napisz lub narysuj.

Rozum
Czy dorosły może mieć mały rozumek? Co o tym myślisz? 
Napisz lub narysuj.

Czy małe dzieci mogą mieć wielkie marzenia?

Marzenia

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
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Gotowe? Idziemy dalej! Teraz rozłóż książeczkę! 
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Teraz Twoja kolej! Podaj przykłady czegoś maleńskiego i ogromnego!

Pomyśl o czymś bardzo małym i bardzo 
dużym. Co to może być?

Słoń!Mrówka!

Drapacz chmur! 
Taki wieżowiec.

Domek zrobiony 
z pudełka po zapałkach!

Kula ziemska.

Ziarenko piasku.

Teraz Twoja kolej! Podaj przykłady wielkich marzeń!

Chciałabym żeby ludzie 
bardziej dbali o przyrodę.

Ja bardzo bym 
chciał zostać 
You Tube’rem.

Oczywiście! Marzę o cudownej 
przyjaźni i mieszkaniu w domku 
na drzewie.

A ja o podróżach w kosmos!

O nurkowaniu w głębinach 
i zobaczeniu na własne 
oczy ośmiornicy!



Twoje wielkie marzenie Początek instrukcji znajduje się po drugiej stronie!

Z kolorowych kartek wytnij:    4 kółka,    5 kwadratów,    3 prostokąty

Niech każdy kształt będzie innej wielkości. Z wyciętych kształtów ułóż 
swoje własne wielkie marzenie. Przyklej je tutaj!


