
CEL ZAJĘCIA: 
zaciekawić dzieci przygodami Wesołego Ryjka; uczyć uważne-
go słuchania utworu literackiego; namalować Nieznane.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Czytamy rozdział Nieznane z książki W. Widłaka Wesoły 

Ryjek.

II. Po przeczytaniu całości stawiamy dzieciom szczegółowe 
pytania dotyczące treści; wówczas możemy dla przypomnie-
nia jeszcze raz przeczytać tekst, ale już we fragmentach; 
po każdym fragmencie omawiamy jego treść).
Proponowany podział rozdziału na fragmenty:
1) wyprawa w Nieznane − wybór Wesołego Ryjka (p. wyżej)
2) podróż, jej przebieg i charakter
3) jakieś nieznane Nieznane (gdzie się znajdowało, jak 

wyglądało)
4) zmartwienie Ryjka; zakłopotanie rodziców
5) sprawdzanie nowego Nieznanego przez żółwia przytulankę
6) odkrywanie i oswajanie nowego Nieznanego
7) nowa wiedza Wesołego Ryjka

Pytania należy sformułować tak, aby nie tylko pomogły 
zrozumieć tekst, ale też sprawdziły spostrzegawczość 
i uwagę słuchaczy. Za prawidłowe wypowiedzi możemy 
przyznawać punkt lub fant (np. cukierek).

a) pytanie do fragmentu 1)
• Kim jest Wesoły Ryjek? (świnką, małym prosiaczkiem)
• Gdzie mieszka? (możliwe, że w mieście, ale na pewno 

nie w chlewiku; na wyprawę „wydostawali się” ze 
swojej ulicy) 

• Z kim wybrał się na wyprawę? Kim jest jego żółw? 
(zabawką)

• Dlaczego musi głośno krzyczeć, odpowiadając na 
pytanie taty? (za wszystkich)

• Jakie wyprawy uwielbia?
• A jakie wyprawy lubicie wy?

b) pytanie do fragmentu 2)
• Po jakich drogach odbywa się podróż w nieznane? 

(wstęgą szos)
• Co robi rodzinka Ryjka w czasie podróży? (wszyscy 

śpiewają, tylko żółw bardzo cicho) 
• Dlaczego żółw śpiewa cicho? (własne pomysły dzieci)

c) pytanie do fragmentu 3) i 4)
• Jak poczuł się Wesoły Ryjek, gdy dotarli na miejsce? 

Dlaczego? (był rozczarowany, ponieważ było to inne 
nieznane niż w zeszłym tygodniu)

• Czy nieznane z zeszłego tygodnia było nadal mu nie- 
znane? Co to znaczy „nieznane”?

• Gdzie się znajdowało zeszłotygodniowe nieznane? 
(w lesie) 

• Gdzie przyjechali tym razem? Jak wyglądało to 
miejsce? 

• Ryjek zmartwiony, a co na to rodzice? (zdziwieni, 
nie wiedzą, o co Ryjkowi chodzi, starają się go 
przekonać, że nowe nieznane też jest świetne)

• Czy Ryjek kaprysi? (trochę tak)

d) pytanie do fragmentu 5) i 6)
• Co wymyślił tata, by przekonać synka? 

(pomysł z żółwiem)
• Jak zachował się żółw w nowym nieznanym? 

(nie narzekał)
• Co ciekawego było w nowym nieznanym? (śmieszne 

ptaszki, łódka z kory, posiłek nad rzeką)
• Czy poprawiło to wszystko humor Wesołemu Ryjkowi? 

(tak, zgodził się zostać)

e) pytanie do fragmentu 7)
• Czego dowiedział się Ryjek tego dnia?
• Czego się nauczył? (nowe nieznane też jest wspaniałe; 

nowe miejsca mogą być bardzo ciekawe)

ciąg dalszy w części 6.2

Podróż w nieznane
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś pojechaliśmy z mamą, tatą i moim żółwiem przytulanką na wyprawę.
Kiedy tylko udało się nam wydostać z naszej ulicy, tata zapytał:
– To dokąd idziemy?
– Na wyprawę! – zawołałem, jak mogłem najgłośniej, za siebie, za mamę, za tatę, no i za mojego żółwia przytulan-

kę, bo on nigdy głośno nie krzyczy.
– Świetnie – pokiwał głową tata – ale dokąd byś chciał pojechać, trochę dokładniej?
Okazało się, że trochę dokładniej jest mi trochę trudniej. Na szczęście tata dopytał:
– W znane czy w nieznane?
– W nieznane! – zawołałem.
Uwielbiam wyprawę w nieznane, tylko akurat o tym zapomniałem. 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Nieznane, str. 18)
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ciąg dalszy scenariusza (patrz 6.1)

III. Podsumowując, zwracamy uwagę dzieci na niepotrzebne 
kaprysy Ryjka – nowe nieznane było równie ciekawe jak 
zeszłotygodniowe, a rodzice chcieli sprawić mu radość 
i przyjemność. Podkreślamy, że powinniśmy też ufać 
rodzicom, okazywać im wdzięczność za przygotowane 
dla nas niespodzianki, m.in. wspólne odkrywanie nowych 
miejsc.

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:

1. Łódeczka z papieru.
Potrzebne ci będą: 
Kolorowa lub biała prostokątna kartka A4.

Wykonanie:

2. Nieznane Wesołego Ryjka
Namaluj miejsca, które Ryjek określa jako nieznane: las, 
rzekę lub łąkę nad rzeką.
Potrzebne będą: biała kartka, kredki świecowe, farby 
akwarelowe, duży pędzel, woda, stare gazety.
Wykonanie:
1. Narysuj kredkami na białej kartce kwiaty na łące lub 
drzewa i krzaki w lesie, lub podwodny świat niedużej rzeki. 
Aby nie pobrudzić stołu, połóż pod kartkę gazetę.
2. A teraz zamaluj całą kartkę akwarelowymi farbami: 
zieloną – łąkę i las, niebieską – rzeczkę. Nanosząc farbę, 
zwróć uwagę na to, że obrazki narysowane kredką wcale nie 
znikają pod farbą.
4. Pozwól farbie dobrze wyschnąć, a w tym czasie namaluj 
swoje Nieznane.

Miłej zabawy!

1. Złóż kartkę na pół.

5. Małe rogi prostokąta 
zaciągnij do tyłu.

9. Odwróć łódeczkę 
i zrób tak samo 
z drugiej strony.

A teraz płyń w Nieznane!10. Znów chwyć za 
dolne rogi powstałego 
trójkąta i przyciągnij je 
do siebie.

11. Odwróć kwadrat do 
siebie, jak na rysunku. 
Trójkąty, które zbiegają 
się w jego górnym rogu, 
pociągnij w różne gry.

6. Odwróć łódeczkę 
i zrób tak samo z drugiej 
strony.

7. Chwyć dolne rogi 
powstałego trójkąta 
i przyciągnij je do siebie.

8. Jedną, zwróconą do 
ciebie dolną część 
kwadratu odegnij do góry.

2. Złożoną kartkę znów 
złóż na pół.

3. Następnie rozłóż 
kartkę i zegnij jej rogi.

4. Jedną, zwróconą do 
ciebie dolną część 
kartki odegnij do góry.
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