
Pytania do kapusty
Badanie kapustyJak 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!

Jeśli masz już kapustę, połóż ją 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:

Wygląda jak kwiat...

Ale duża!

...albo mózg! 
Ciekawe, czy myśli?

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! 

Pytania i odpowiedzi
Spróbuj odpowiedzieć na zadane pytania w imieniu kapusty.

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

W co wierzysz?

Jaką lubisz pogodę?

O czym śnisz?

Kim są Twoi 
krewni?

Jakie są twoje marzenia?

Co lubisz robić?

Co myślisz o motylu
 kapustniku?

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. 
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Gotowe? Idziemy dalej! Teraz rozłóż książeczkę! 
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Po co zadajemy pytania?



Tutaj zapisz swoje pytania, na które chcesz znaleźć odpowiedzi, nawet te najtrudniejsze i najdziwniejsze!
Masz na nie całą wielką stronę!

Bądź dociekliwy/dociekliwa!
Powodzenia!

Moje pytania do kapusty Początek instrukcji znajduje się po drugiej stronie!

A może pomalujemy kapustę?


