
CEL ZAJĘCIA: 
„zbudować” indiański wigwam z tektury.

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

II. Omawiając lekturę, zastanawiamy się, jakie „indiańskie” 
elementy ona zawiera (indiański dom, polowanie na bizony, 
pieczenie bizonów przez indiańskie żony; także indiański 
koszyczek). Zwracamy się z prośbą, by dzieci opowiedziały, 
jak wygląda zabawa w Indian, którą wymyślił dla Ryjka jego 
tata. Pytamy, jaki wygląd miał ich „wigwam”, jak miały 
wyglądać bizony i co należało zrobić z nimi po upolowaniu 
(mama miała przyrządzić wspaniały obiad z bizona).

III. Tłumaczymy dzieciom takie pojęcia, jak: Indianie, wigwam, 
bizon. Krótko zostały one objaśnione pod tekstem 
(nie jest wykluczone, że dzieci będą już posiadały pewną 
wiedzę na temat Indian). Pytamy, jakie zwierzęta „upolo-
wał” Wesoły Ryjek i dlaczego akurat takie (liszkę, bo była 
włochata jak bizon; ślimaka, bo miał rogi jak bizon; żuk, 
bo był duży... jak bizon).

IV. Rozmawiamy o zabawach, które znają i lubią uczestnicy 
zajęć. Prosimy, aby zaprezentowały nam te zabawy albo 
wytłumaczyły (pokazały), jak się w nie bawić.

 V. Podsumowujemy pogadankę (wymieniamy ulubione 
zabawy, jeszcze raz przypominamy, na czym polegała 
zabawa w Indian) i  proponujemy dzieciom wykonanie 
wigwamu.

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
1.Wigwam 
(pomysł: artystka-plastyk Weronika Goszczyńska)
Potrzebne będą: wydruk 14 z Materiałów... (wigwam), szara 
tektura lub karton, klej „Magic”, skrawki papieru do pakowa-
nia, brązowa i biała bibuła (krepa), ołówek, nożyczki. 
Wykonanie: 
1. Wytnij z wydruku 14 schemat indiańskiego domu – 
wigwamu.

2. Przerysuj schemat na kawałek tektury i wytnij. 
UWAGA! Bądź ostrożny, pracując z nożyczkami, w razie 
potrzeby poproś o pomoc osobę dorosłą!
3. Teraz musisz ozdobić „wigwam”. Zrób to za pomocą 
papieru do pakowania i bibuły zwijanej w sznureczki. 
Ozdoby naklejaj na „wigwam” klejem „Magic”.
4. Następnie przyklej gotową pracę do podstawy z tektury. 
Możesz też wyciąć z papieru, pokolorować i przykleić obok 
wigwamu Indianina albo indiańską żonę.
UWAGA! Aby przykleić wigwam do podstawy, najlepiej 
posłużyć się gorącym klejem, ale pracować z nim może tylko 
osoba dorosła!

Miłej zabawy!

Czy wiesz, że...
• Indianie to rdzenni mieszkańcy Ameryki, którzy osiedlili się 

tam, zanim Krzysztof Kolumb wyruszył w swoją słynną 
podróż przez Atlantyk pięćset lat temu.

• Nazwę „Indianie” po raz pierwszy użył właśnie Kolumb, 
przekonany, że żeglując na zachód, dotarł do Azji, a ściślej – 
do Indii. W ten sposób mieszkańcy odkrytych ziem zostali 
Indianami; nazwa się przyjęła i funkcjonuje do dziś.

• W Ameryce prekolumbijskiej panowała ogromna różnorod-
ność kultur. Indianie Ameryki Środkowej i Południowej 
stworzyli wielkie cywilizacje Majów, Azteków, Inków, 
budowali potężne budowle i sieci dróg, posługiwali się 
dokładnym kalendarzem, rozwijali rzemiosło.

• Ludy Ameryki Północnej organizowali swe życie na różne 
sposoby: polowali na zwierzęta, zbierali w lasach orzechy 
i owoce, uprawiali ziemię. Indianie mieszkający w preriach, 
czyli na ogromnych równinach, porośniętych trawą, siali 
zboże i polowali na bizony.

• Bizony to duże zwierzęta, podobne do naszych żubrów. 
Niegdyś mieszkały w ogromnych stadach, ale były masowo 
wybijane przez człowieka i około 100 lat temu zostały 
zagrożone wyginięciem. Dziś bizony są objęte ochroną.

• Indianie z plemion należących do zespołu językowego 
Algonkinów (Mohikanie, Delawarowie, Czejenowie in., 
ogółem około 100 plemion) nie budowali murowanych 
domów, lecz mieszkali w wigwamach, kopulastych szałasach, 
zbudowanych z wbitych w ziemię żerdzi, pokrytych matami.

Indiański dom
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś bawiłem się z tatą w Indian. Tata powiedział, że jak był mały, to 

wszyscy bawili się w Indian, a teraz chyba nikt już nie umie, więc chętnie mi pokaże, jak to się robi, żebym ja też mógł 
nauczyć kiedyś swojego synka. 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Bizony str. 26)

Materiały do zabaw z bohaterami książek wydawnictwa 
MEDIA RODZINA. Wesoły Ryjek.
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CEL ZAJĘCIA: 
zainteresować uczestników zajęcia lepieniem z plasteliny; 
pokazać wartość wszystkich prac tworzonych z zaangażowa-
niem i pasją; zobaczyć różnice w wykonanych pracach 
i podkreślić pozytywny charakter tych różnic. 

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

Ryjek (lub jego fragmenty). 

II. Omawiamy lekturę: 
• Wesoły Ryjek otrzymał pudełko plasteliny od taty. Jak 

wyglądało lepienie z plasteliny z tatą?
• Tata poszedł do pracy. Czy lepienie bez taty było 

trudniejsze? (raczej nie, ale bez taty Ryjek długo nie 
wiedział, co ulepić)

• Dlaczego żółw przytulanka nic nie podpowiadał Wesołemu 
Ryjkowi?

• Kogo najpierw ulepił Wesoły Ryjek? A co ulepił potem?
• Czy mama zgadła, co przedstawiają lepianki Wesołego 

Ryjka?
• Mama pomyślała, że dżdżownica to wąż, a jaszczurka to 

świnka. A czym wydał się mamie ulepiony z plasteliny 
żółw przytulanka? (ciężarówką)

• Co powiedziała mama, gdy już się wyjaśniło, co jest 
czym? (mama stwierdziła, że dwie osoby na jedną rzecz 
mogą patrzeć zupełnie inaczej)

• Jaką zabawę wymyśliła mama? (zgadywać, co przedsta-
wiają obłoki). I co się okazało? (w każdym obłoku co 
innego widziała mama, a co innego − Wesoły Ryjek)

• Jakie kształty i stwory oglądali mama i Ryjek wśród 
obłoków?

III. Prosimy, by dzieci ulepiły Wesołego Ryjka i jego żółwia. 
Po wykonaniu tego zadania dzieci mogą ulepić, co będą 
chciały, według własnych pomysłów. 
Potrzebne będą: plastelina (zwłaszcza różowa, zielona 
i brązowa), stare gazety, na których dzieci będą lepić, by 
nie pobrudzić stołów (opcjonalnie – małe koraliki do oczu).

IV. Wspólnie oglądamy prace dzieci. Patrzymy, jak się różnią 
wszystkie Wesołe Ryjki i żółwie przytulanki. Zgadujemy, 
co jeszcze ulepiły dzieci, a autorzy prac poprawiają nas, 
jeśli się pomylimy. 
Wszystkie pracy oceniamy bardzo życzliwie, chwalimy 
wszystkie dzieci. Pokazujemy, jak różne są wykonane przez 
nie prosiaczki i żółwiki, jednocześnie podkreślamy, że każda 
z prac jest bardzo udana. Ale możemy też wyróżnić 
szczególnie ładne i starannie wykonane plastelinowe 
lepianki.

 V. Gdyby pozwalały na to warunki pogodowe i czas, możemy 
wyjść z dziećmi na dwór i pobawić się w oglądanie obłoków.

Miłej zabawy!

Plastelina
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś lepiłem z plasteliny [...]
Rozglądałem się wokoło i lepiłem. Kiedy mama przyniosła mi drugie śniadanie, to okazało się, że nie ma gdzie 

postawić talerzyka. Cały stół był zastawiony moimi plastelinowymi lepiankami.
– Ale pięknie ulepiłeś! – powiedziała mama, zupełnie jakby była moim żółwiem przytulanką. – 

Wąż, świnka, kolorowy nietoperz... A to? Ciężarówka?
Bardzo się zdziwiłem. Spojrzałem jeszcze raz na moje dzieła i powiedziałem:
– Mamo, ale tu nie ma żadnego węża, świnki ani nietoperza! 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Plastelina, str. 30-31)
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