
ZATRAĆ SIĘ 
W 

LEKTURZE
Za każdym razem, kiedy zaczynasz się 

zagłębiać w nową opowieść, skorzystaj z tego 
wykresu rozwoju akcji, aby przewidywać 
i śledzić akcję rozgrywającej się przygody!

POCZĄTEK
Przedstawienie bohaterów 
i miejsca akcji 
oraz bliższe zapoznanie się 
z nimi.

PUNKT KULMINACYJNY
Punkt zwrotny całej historii 
o najwyższym tempie akcji.

KAŻDA LEGENDA
KIEDYŚ SIĘ RODZI

W kinach od 23 października
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ZAKOŃCZENIE 
I żyli długo 
i szczęśliwie.

SPADEK TEMPA AKCJI
Stopniowo ujawnione zostają 
skutki wynikające z punktu 
kulminacyjnego.

ROZWINIĘCIE AKCJI
Napięcie rośnie, 
odbiorca poznaje problemy 
poruszone w utworze.
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Plakat klasowy i lekcje Klasy 4–7

✶

ZATRAĆ SIĘ W LEKTURZE
PrzenieÊ si´ do Êwiata wyobraêni, wykorzystujàc poni˝sze çwiczenia, które pozwolà utrwaliç 

sposoby czytania i przyczynià si´ do wykształcenia u dzieci trwałego zamiłowania do ksià˝ek.

åwiczenie 2: Zatrać się w lekturze
Materiały: Arkusz ćwiczeń C „Zatrać 
się w lekturze”.
Podstawowe pytanie: Która z książek, 
jakie do tej pory przeczytałeś (-aś), była 
najbardziej inspirująca i dlaczego?
1.  Przeczytaj na głos poniższe wyrażenia: 

DRYFUJĄCE LAGUNY; 
BEZKRESNE WODY; 
ZAWIESZONY W POWIETRZU.

2.  Wyjaśnij, że powyższe wyrażenia pochodzą 
z opisów zawartych w scenariuszu do 
filmu  „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii” 
i dotyczą tego, co ukazuje się oczom 
Piotrusia, kiedy przybywa do Nibylandii 
po raz pierwszy. Antropologowie, 
psychologowie i inni naukowcy są zdania, 
że opowiadanie historii jest jednym 
z najważniejszych sposobów, w jaki 
dowiadujemy się nowych rzeczy o sobie 
nawzajem. Zastanówcie się, w jaki sposób 
nawiązujemy więzi i inspirujemy 
siebie nawzajem poprzez opowiadanie 
i słuchanie historii. 

3.  Rozdaj arkusz ćwiczeń C. Wyznacz termin 
na napisanie przez uczniów streszczenia 
ulubionej książki.

åwiczenie 1: Siła słów
Materiały: Arkusz ćwiczeń A „Witaj na pokładzie Wesołego 
Rogera!”; Arkusz ćwiczeń B „Scena w butelce”; materiały 
plastyczne wymienione w Arkuszu ćwiczeń B.
Podstawowe pytanie: W jaki sposób pisarze tworzą pełne 
najdrobniejszych szczegółów światy, jedynie za pomocą słów?
1.  Zapytaj uczniów, co wiedzą o oryginalnym „Piotrusiu Panie” 

autorstwa J.M. Barriego. Wyjaśnij, że będą doskonalić 
sztukę tworzenia opisów, wykorzystując jako podstawowe 
źródło fragmenty scenariusza do najnowszego filmu „Piotruś. 
Wyprawa do Nibylandii” autorstwa Jasona Fuchsa.
Wytłumacz, że „prequel” to utwór dramatyczny, którego akcja 
poprzedza akcję istniejącego utworu.

2.  Zadaj pytanie: Jak myślicie, jak Piotruś trafił do Nibylandii? 
Omów pomysły uczniów. Następnie rozdaj arkusz ćwiczeń 
A. Wykorzystaj fragmenty do omówienia technik, jakie 
zastosował autor.

3.  Poproś uczniów, aby posłużyli się pochodzącymi ze 
scenariusza opisami okrętu Czarnobrodego, „Wesołego 
Rogera”, i zbudowali model miejsca akcji w butelce. 
Podziel uczniów na grupy i rozdaj każdej z nich arkusz 
ćwiczeń B. Daj uczniom czas na zbudowanie modeli.

Wersja rozszerzona: Omów, w jaki sposób budowanie statków 
może być postrzegane jako metafora pisania. Statek to scenariusz. 
Szczegóły kryją�w sobie znaczenie.

KAŻDA LEGENDA
KIEDYŚ SIĘ RODZI

W KINACH OD 23 PAŹDZIERNIKA
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Arkusz çwiczeƒ A

WITAJ NA POKŁADZIE  
„WESOŁEGO ROGERA” !

Dyrektorzy artystyczni, scenografowie i inne osoby pracujàce na planie filmu PiotruÊ. Wyprawa do Nibylandii 
korzystali z poni˝szego scenariusza, aby przedstawiç ucieczk´ Piotrusia z sierociƒca Lambeth Home for Boys 

na pokładzie okr´tu Czarnobrodego – Wesołego Rogera.

Imi´ i nazwisko: 

28.   NAGLE ZNALEŹLIŚMY SIĘ W STANIE NIEWAŻKOŚCI,
KIEDY WSZYSTKO, ŁĄCZNIE Z PIOTRUSIEM, NA
MOMENT UNIOSŁO SIĘ W POWIETRZE.

  WESOŁY ROGER, ZAWIESZONY NA NOCNYM NIEBIE, 
NIE RÓŻNI SIĘ TERAZ NICZYM OD SWOJEGO ODBICIA 
W ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD NIM TAFLI WODY.
PRZEZ CHWILĘ WYDAWAŁO SIĘ, ŻE DRYFUJEMY PO…

PODNIEBNYM OCEANIE.

Piotruś jak zaczarowany WYCIĄGA rękę, 
aby dotknąć planety, która wydaje się być 
w jego zasięgu.

Równie niespodziewanie jak wcześniej OŚ 
Wesołego Rogera OBRACA SIĘ o 180 stopni, 
przewracając wszystko do góry nogami. 
W chwili, kiedy palce Piotrusia prawie 
dotykają planety…

  TRACH! PONOWNIE POJAWIA SIĘ GRAWITACJA, okręt 
GWAŁTOWNIE OBNIŻA swój lot. Piotruś spada na 
olinowanie i uderza się o węzeł. Jego twarz 
wykrzywia grymas bólu. Chłopiec przewraca się 
lądując plecami na pokładzie. OKRĘT ZWALNIA, 
przepływając na drugą stronę LUSTRA WODY, 
odsłaniając…

  ŚWIAT NIEPODOBNY DO NICZEGO, CO PIOTRUŚ WIDZIAŁ 
DO TEJ PORY.

Ka˝dy nietypowy 
ruch i szczegół 
wzmaga wra˝enie, 
˝e mamy do 
czynienia ze 
Êwiatem fantazji.

Szczegóły 
odnoszàce si´ 

do rzeczywistoÊci 
nadajà wiarygodny 
wyniar elementom 

fantastycznym.

Âwietny opis 
anga˝uje wszystkie 

zmysły.

Podniebny ocean to 
metafora nocnego 

nieba.

W przypadku 
onomatopei słowa 
naÊladujà dêwi´ki 

otoczenia, aby 
szybko przekazaç 

du˝o treÊci.

Tego rodzaju 
wyra˝enia 
pomagajà 
czytelnikom 
zwizualizowaç 
ruchy statku.

Czarnobrody
z filmu 
„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”. 
W kinach od 23 października.
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✶

Podczas czytania słowa autora tworzà w twojej głowie obrazy. Do wykonania tego çwiczenia 
wykorzystaj słowa scenarzysty filmu „PiotruÊ. Wyprawa do Nibylandii”, aby zbudowaç w butelce 

model miejsca akcji (lub tylko statek) z Arkusza çwiczeƒ A!

Sugerowane materiały: Dwulitrowa plastikowa 
butelka z odciętą dolną częścią i oklejonymi taśmą 
krawędziami, tektura, kartony, przezroczysty klej, 
kolorowe kredki ołówkowe, skrawki materiału, folia, 
markery, papier, papierowe kubeczki, papierowe 
ręczniki, nożyczki, patyczki, styropian, taśma klejąca, 
wykałaczki, sznurek, zmywalna farba i kawałki drewna.

Możecie więc użyć tekturowych pasków lub zagiętego 
pudełka. Żagle szyto z płótna. Możecie wykorzystać 
papierowe ręczniki lub cienki biały papier.

Zbudujcie: Upewnijcie się, że każdy członek grupy 
ma co robić. Przygotujcie każdą część i sklejcie wszystkie 
elementy.

Zaprezentujcie: Przygotujcie 10-minutową 
prezentację, podczas której zaprezentujecie swój statek 
jako grupa. Po kolei opowiedzcie o: 1) zbieraniu 
informacji, 2) planowaniu, 3) budowaniu oraz 4) o tym, 
czego się nauczyliście.

Imi´ i nazwisko: 

SCENA
W BUTELCE

Zbierzcie informacje: Przejrzyjcie opis sceny zawarty 
w arkuszu ćwiczeń A. Możecie też poszukać informacji 
w encyklopediach i powiązanych źródłach dotyczących 
XVIII-wiecznych okrętów. Zbieranie informacji 
rozpocznijcie od wyszukania terminu „galeon”. Możecie 
też skorzystać z ilustracji umieszczonej na tej stronie, aby 
znaleźć inspirację.

Zaplanujcie: Przemyślcie, w jaki sposób możecie 
przedstawić scenę z filmu za pomocą modelu. Pomyślcie, 
jak możecie wykorzystać dostępne materiały. Na przykład 
kadłuby statków wykonywano z drewna.

Piotruś 
z filmu 
„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”. 
W kinach od 23 października.

Arkusz çwiczeƒ B

Co zrobiç:

✶

Przetnij w tym miejscu i sklej ponownie póêniej.→
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ZATRAĆ SIĘ W LEKTURZE
Poleç innym swojà ulubionà ksià˝k´!

Arkusz çwiczeƒ C Imi´ i nazwisko: 

Dlaczego to moja ulubiona 
książka:

Skorzystaj z graficznego notatnika, aby zebrać myśli. 
Następnie wybierz najbardziej zapadające w pamięć 
momenty książki i napisz streszczenie.

1-2-3 poka˝ innym! Po omówieniu streszczenia na 
lekcji i poprawieniu go w domu wywieś je w klasie 
i dowiedz się, co lubią czytać pozostali uczniowie! 

James z filmu 
„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”. 
W kinach od 23 października.

Tytuł:
Autor:

Streszczenie:

Dlaczego polubią ją inni:
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