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Scenariusz lekcji na podstawie tekstu 
literackiego, język polski jako drugi 

Autorka: Kamila Kołodziejczyk  

Specjalność : nauczanie polonistyczne 

wśród cudzoziemców 

Tytuł: „Magiczne drzewo” 

Poziom / przedział wiekowy: B1/ 10-12 lat 

Cele:  

 Wyrażanie uczuć, opis stanów emocjonalnych 

 Rozwijanie sprawności ze słuchu, mówienia, czytania, pisania 

 Rozwijanie kompetencji leksykalnej  

 Utrwalanie i nauka słownictwa związanego z nazwami mieszkańców miast i krajów 

 Zapoznanie uczniów z tekstem „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” Andrzeja 

Maleszki 

 Wypowiadanie się w formie pisemnej, ustnej 

 Doskonalenie sprawności pisania dłuższej formy wypowiedzi: listu, opowiadania 

 Utrwalenie struktur językowych związanych z wyrażaniem opinii. 

Czas trwania: 120 minut 

Przebieg lekcji: 

1. (przed filmem) Teraz obejrzymy zwiastun  filmu „Czerwone krzesło”, a później 

zapoznamy się z fragmentem pochodzącym z książki o tym samym tytule. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzsuJxHTJo 

2. (po obejrzeniu) A teraz spróbujcie zapisać plan wydarzeń. Możecie też przeczytać 

przebieg wydarzeń z tekstu i przypomnieć sobie to, co zobaczyliście w zwiastunie. 

3. Kiedy będziecie czytali tekst, zastanówcie się, do czego mogło służyć czerwone 

krzesło? Co mogło wydarzyć się w książce? 

4. (po przeczytaniu) Znamy już bohaterów tekstu i wiemy, że niektórzy z nich są ze sobą 

spokrewnieni. Teraz spróbujemy dojść do tego, jakie relacje między nimi zachodzą. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmzsuJxHTJo
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5. Teraz będziemy pracowali w parach, więc dobierzcie się w dwójki. Waszym zadaniem 

będzie wymyślenie 3 przedmiotów, które mogły być stworzone z magicznego drzewa. 

Jaką moc mają wasze przedmioty? Do czego służą? 

6. Wiecie już, że magiczne krzesło działa w bardzo szczególny sposób. Pomyślcie o 

kimś, kto nie wie, jak ono działa i mu o tym opowiedzcie. Następnie wyobraźcie 

sobie, że rusza masowa produkcja magicznych krzeseł i waszym zadaniem jest 

napisanie instrukcji do takiego krzesła. Jak ona będzie brzmiała? Spróbujcie ją 

napisać. 

7. Przeczytaliście o dzieciach, które podróżują. Możemy się domyślać, że nie znamy 

wszystkich przygód, które je spotkały. Jak myślicie, co jeszcze mogło wydarzyć się po 

drodze? Dlaczego z dziećmi nie ma rodziców? 

8. Queen Victoria to niesamowity statek. Dzieje się na nim bardzo wiele interesujących 

rzeczy, a w rejs ruszają ciekawi świata ludzie. Wyobraźcie sobie, że zostaliście 

wybrani do tego, by razem z innymi ruszyć tym statkiem w podróż. Opowiedzcie 

innym dzieciom, którzy też są pasażerami tego statku, jakie przygody was spotkały i 

jak przebiega wasz rejs. Swoje wrażenia zapiszcie w liście do rodziców, których z 

wami nie ma. 

9. W swoim życiu odwiedzamy różne miasta i ważne jest, aby wiedzieć, jak poprawnie 

odmieniać ich nazwy. Wykonajcie to ćwiczenie. Możecie pracować w dwójkach. 

10.  Mieszkańcy i mieszkanki różnych obcych krajów mają swoje nazwy, tak jak i my 

możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy Anglikami albo na przykład Polakami. 

Wyobraźcie sobie, że spotykacie mieszkańców i mieszkanki tych krajów, którzy nie 

wiedzą, jak mają o sobie powiedzieć po polsku. Pomóżcie im. 

11.  Na pewno zdarzyło się wam oglądać ciekawe filmy fantastyczne albo animowane, w 

których bohaterowie poruszają się dziwnymi środkami transportu. Wymyślcie 3 

swoje, na przykład takie, którymi chcielibyście się poruszać, a później uzupełnijcie 

ćwiczenie z tradycyjnymi środkami transportu. 
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Andrzej Maleszka Magiczne Drzewo (fragment) 

W dwutysięcznym roku nad Doliną Warty przeszła straszliwa burza. Trwała bez przerwy przez trzy 

dni i trzy noce. (…) W wielu domach zgasło światło, a dachy porwała wichura. Trzeciego dnia piorun 

uderzył w olbrzymi stary dąb rosnący na wzgórzu. Drzewo pękło i runęło na ziemię. Zadrżały domy w 

całej dolinie, a burza natychmiast ustała. Nie był to zwyczajny dąb. Było to Magiczne Drzewo. Miało 

w sobie ogromną, cudowną moc. Lecz wtedy nikt o tym nie wiedział. Ludzie zawieźli je do tartaku i 

pocięli na deski. Z drewna zrobiono setki różnych przedmiotów, a w każdym przedmiocie została 

cząstka magicznej mocy. Wysłano je do sklepów i od tego dnia na całym świecie zaczęły się 

niesamowite zdarzenia.  

Kuki siedział na znalezionym czerwonym krześle.  

- Bardzo chcę! Lotniskowiec, model jeden do dwustu… 

Kuki poczuł, że czerwone krzesło zadrżało. Jednocześnie z korytarza dobiegł jakiś hałas. Filip, Kuki i 

Tośka zerwali się i pobiegli na korytarz. Drzwi na klatkę schodową były otwarte, a na wycieraczce stał 

wielki karton ze zdjęciem okrętu. Kuki podbiegł do pudła. 

- Łał! To jest lotniskowiec! Właśnie taki chciałem! Skąd to się wzięło? 

(…) Zostało im osiem godzin, żeby dotrzeć do portu w Kopenhadze. O czwartej Queeen Victoria 

odpływała na drugą stronę oceanu, na Karaiby. Nie mieli pojęcia, co zrobią, jeśli się spóźnią. Po 

prostu musieli zdążyć. Problem polegał na tym, że Wiki była bardzo chora. Miała gorączkę i kaszlała 

coraz mocniej. Próbowali wyleczyć ją magicznym sposobem, ale nic nie działało. (…)  

Tosia wstała. 

- Musimy dostać się do jakiegoś szpitala. Gdzieś, gdzie jest lekarz. On ją zbada i da jej tabletki albo 

zastrzyk. 

(…) Tym razem czaru dokonała Tosia. Po prostu poprosiła o „cokolwiek”, co pozwoli im wydostać 

się z tego pustkowia. Byli ciekawi, co tym razem dostaną. Czekanie na to, co ofiaruje im krzesło, 

przypomniało otwieranie urodzinowych prezentów. Po chwili usłyszeli szum wody. Tafla jeziora się 

poruszyła i wynurzyły się z niej cztery konie. Tosia owinęła chorą ciotkę śpiworem i pomogła jej 

wsiąść na kucyka. A potem poklepała swojego niebieskiego wierzchowca po szyi i wskoczyła na 

siodło. Tylko Kuki stał bez ruchu. 

- Właź! No dalej! – krzyknął Filip. 

Wtedy Kuki powiedział: 

- Chcę, żeby sprawa była jasna. Nie cierpię koni i nigdy na niego nie wsiądę. 

- Przestań kombinować. 

- Albo się spłoszy i będzie gnał jak wściekły, a potem nabije mnie na ostrą gałąź albo zrzuci mnie do 

przepaści, albo… 
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- Kuki! To jest malutki, milutki konik. 

 

 

 

 

 

KARTA PRACY 

Zadania do tekstu: 

1. Wprowadzenie do tematu. Obejrzyj zwiastun filmu „Czerwone krzesło” i spróbuj zapisać plan 

wydarzeń.  

2. Lektura tekstu. Przeczytaj tekst. Zastanów się, co się wydarzyło w książce „Magiczne drzewo. 

Czerwone krzesło” i jaką rolę ma tytułowe magiczne krzesło? 

3. Kim są dla siebie wymienione we fragmentach postaci? 

Wiki …… Kuki 

Kuki ….. Tosia 

Tosia …. Wiki 

Filip …. Kuki 

4. Jak myślisz, co stworzono z magicznego dębu? Porozmawiaj z kolegą/koleżanką z ławki i 

wymyślcie 3 inne przedmioty, stworzone z magicznego drzewa. Jakie magiczne właściwości 

mogą mieć? 

5. Jak myślisz, jak działa magiczne krzesło? Napisz krótką instrukcję obsługi magicznego 

krzesła dla jego posiadacza. Możesz wymyślić swoje zasady używania przedmiotu. 

6. W książce przedstawiono historię dzieci, które ruszają w podróż, aby odszukać rodziców. Jak 

myślisz, jakie przygody spotkały je po drodze? Dlaczego rodzice mogli zostawić dzieci? 

7. Wyobraź sobie, że jesteś pasażerem Queen Victorii. Napisz mail do rodziców albo list w 

butelce, w którym opiszesz swoje wrażenia z podróży. 

Ćwiczenie gramatyczne 

Wpisz poprawną formę nazw miast: 

1. W tym roku jadę do………………………….. (Kopenhaga) na wakacje.  

2. Myślę o studiowaniu w ………………………….…. (Kopenhaga). 

3. Ze wszystkich miast najbardziej podoba mi się …………………….... (Kopenhaga). 
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4. Kopenhaga jest mniejsza od ………………….... (Paryż), ale większa od …………………... 

(Saloniki). 

5. Kopenhaga jest w Europie bardziej popularna niż ……………. (Łódź), ale mniej popularna niż 

………………….… (Berlin). 

Ryga, Berlin, Szwecja, Dania, Lwów, Niemcy, Włochy, Chiny, Norwegia, Toronto, Kraków, Łódź, 

Katowice 

8. Utwórz nazwy                      i                     podanych państw: 

np. Niemcy – Niemiec, Niemka 

Uzupełnij tabelę. 

 
  

Brazylia  Brazylijka 

 Włoch  

Czechy   

  Słowaczka 

 Francuz  

Peru   

Chiny   

 Koreańczyk  

  Rosjanka 

Ukraina   

 Chorwat  

Rumunia   

  Węgierka 

Białoruś   

Maroko   

 Litwin  

 Łotysz  

 

Włochy, Czechy, Francja, Słowacja, Peru, Chiny, Korea, Rosja, Ukraina, Chorwacja, Rumunia, 

Węgry, Białoruś, Maroko, Brazylia, Litwa, Łotwa 

Uzupełnij zdania: 
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W zeszłym roku byłam na kursie w ………………….… (Brazylia). Poznałam tam dwóch 

……………………... (Brazylijczyk) i jednego ………………………..….. (Chorwat). Najlepiej 

jednak zwiedzało mi się z trzema ………………….. (Łotysz), którzy byli starsi od pozostałych 

uczestników. Do naszej grupy po tygodniu dołączyły dwie …………………… (Rosjanka), które 

przywiozły ze sobą rzeczy …. (Węgierka), która dojechała nieco później. Zainteresowały mnie 

historie ……………………….. (Koreańczyk), który dużo opowiadał o swoich podróżach. Mam 

nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkam wszystkich uczestników kursu. 

9. Wyobraź sobie magiczne środki transportu, którymi mógłbyś się poruszać. Wymyśl 3 i opisz 

je w kilku zdaniach.  

Następnie wstaw słowa z nawiasów w odpowiedniej formie. 

Ostatnio wybrałem się na wycieczkę ……………………………..….. (pociąg). W wagonie 

było mało miejsca i zastanawiałem się czy nie zrobiłem źle rezygnując z podróży 

…………………………..….. (samochód). Ale zbyt często zdarza mi się okazja jazdy 

……………………………….. (samochód), by mogło być to dla mnie atrakcyjne. O wiele 

ciekawszy byłby na przykład lot …………………………….. (samolot). Widok z okna 

………………………….. (samolot) jest piękny. Kiedy już wysiądę z 

……………………………………. (pociąg)  w Warszawie, bardzo chętnie przejadę się 

…………………………….… (metro). Słyszałem, że w …………………………..… (metro) 

jest bardzo ciasno w godzinach szczytu. Ale nie przeszkadza mi to – w …………………… 

(autobus) i ……………………….. (tramwaj), którymi jeżdżę do szkoły, jest tak samo. Jazda 

różnymi ……………………… (środki komunikacji) jest czymś, co bardzo lubię. 

 

KLUCZ 

1. W tym roku jadę do Kopenhagi na wakacje.  

2. Myślę o studiowaniu w Kopenhadze. 

3. Ze wszystkich miast najbardziej podoba mi się Kopenhaga. 

4. Kopenhaga jest mniejsza od Paryża, ale większa od Salonik. 

5. Kopenhaga jest w Europie bardziej popularna niż Łódź, ale mniej popularna niż Berlin. 

 

Ryga, Berlin, Szwecja, Dania, Lwów, Niemcy, Włochy, Chiny, Norwegia, Toronto, Kraków, Łódź, 

Katowice 

1. Utwórz nazwy                      i                     podanych państw: 
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np. Niemcy – Niemiec, Niemka 

Uzupełnij tabelę. 

 
  

Brazylia Brazylijczyk Brazylijka 

Włochy Włoch Włoszka 

Czechy Czech Czeszka 

Słowacja Słowak Słowaczka 

Francja Francuz Francuzka 

Peru Peruwiańczyk Peruwianka 

Chiny Chińczyk Chinka 

Korea Koreańczyk Koreanka 

Rosja Rosjanin Rosjanka 

Ukraina Ukrainiec Ukrainka 

Chorwacja Chorwat Chorwatka 

Rumunia Rumun Rumunka 

Węgry Węgier Węgierka 

Białoruś Białorusin Białorusinka 

Maroko Marokańczyk Marokanka 

Litwa Litwin Litwinka 

Łotwa Łotysz Łotyszka 

 

Włochy, Czechy, Francja, Słowacja, Peru, Chiny, Korea, Rosja, Ukraina, Chorwacja, Rumunia, 

Węgry, Białoruś, Maroko, Brazylia, Litwa, Łotwa 

Uzupełnij zdania: 

W zeszłym roku byłam na kursie w Brazylii (Brazylia). Poznałam tam dwóch Brazylijczyków 

(Brazylijczyk) i jednego Chorwata (Chorwat). Najlepiej jednak zwiedzało mi się z trzema Łotyszami 

(Łotysz), którzy byli starsi od pozostałych uczestników. Do naszej grupy po tygodniu dołączyły dwie 

Rosjanki (Rosjanka), które przywiozły ze sobą rzeczy Węgierki (Węgierka), która dojechała nieco 

później. Zainteresowały mnie historie Koreańczyka (Koreańczyk), który dużo opowiadał o swoich 

podróżach. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkam wszystkich uczestników kursu. 

2. Wyobraź sobie magiczne środki transportu, którymi mógłbyś się poruszać. Wymyśl 3 i opisz 

je w kilku zdaniach.  

Następnie wstaw słowa z nawiasów w odpowiedniej formie. 
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Ostatnio wybrałem się na wycieczkę pociągiem (pociąg). W wagonie było mało miejsca i 

zastanawiałem się czy nie zrobiłem źle rezygnując z podróży samochodem (samochód). Ale 

zbyt często zdarza mi się okazja jazdy samochodem (samochód), by mogło być to dla mnie 

atrakcyjne. O wiele ciekawszy byłby na przykład lot samolotem (samolot). Widok z okna 

samolotu (samolot) jest piękny. Kiedy już wysiądę z pociągu (pociąg)  w Warszawie, bardzo 

chętnie przejadę się metrem (metro). Słyszałem, że w metrze (metro) jest bardzo ciasno w 

godzinach szczytu. Ale nie przeszkadza mi to – w autobusie (autobus) i tramwaju (tramwaj), 

którymi jeżdżę do szkoły, jest tak samo. Jazda różnymi środkami komunikacji (środki 

komunikacji) jest czymś, co bardzo lubię. 

 

 

 

  


