
Scenariusz lekcji bibliotecznej - „Kłamstwo ma krótkie nogi”

Cele:

- zapoznanie z bajką Carllo Collodi „Pinokio” oraz wierszem Juliana Tuwima „O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci”

- uświadomienie przyczyn i skutków kłamstwa

- wyjaśnienie przysłowia  - kłamstwo ma krótkie nogi

 

Metody:

- projekcja bajki

- czytanie tekstu

 -pogadanka, dyskusja

- burza mózgów

Formy pracy:

- indywidualna

- grupowa

Przebieg zajęć:

1. Wyświetlenie uczniom na tablicy interaktywnej bajki „Pinokio”

https://www.bing.com/videos/search?
view=detail&mid=16A48F59CDE6CCAE6D1F16A48F59CDE6CCAE6D1F&shtp=GetUrl&shid=
8f11df6d-5b3f-4eba-a573-
b70f3ba1c363&shtk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFB
vbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcw%3D
%3D&shdk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaC
BGYWlyeSBUYWxlcyBTdWJza3J5YnVqIG5hc3oga2FuYcWCOiBodHRwczovL3d3dy55b3V0d
WJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDZVZKSmdCelBPZklCaE1UMXNUdkNSQT92aWV3X2FzPXN1
YnNjcmliZXI%3D&shhk=Djm1lMbxjypCRxZoadDJDnq12IGeN%2Fr72L2vc%2FascJw
%3D&form=VDSHOT&shth=OSH.XkjnvZjtpNhJSml01jbs8w

2. Uczniowie głośno czytają wiersz wyświetlony na tablicy interaktywnej:

Wiersz: - Julian Tuwim

- Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam?
- List, proszę Cioci? List? Wrzuciłem, Ciociu miła!

- Nie kłamiesz Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie!
- Jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamię!

- Oj Grzesiu, kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci!
- Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę Cioci!
- Wuj Leon czeka na ten list więc daj mi słowo.

- No słowo daję! I pamiętam szczegółowo:

https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=16A48F59CDE6CCAE6D1F16A48F59CDE6CCAE6D1F&shtp=GetUrl&shid=8f11df6d-5b3f-4eba-a573-b70f3ba1c363&shtk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcw%3D%3D&shdk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcyBTdWJza3J5YnVqIG5hc3oga2FuYcWCOiBodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDZVZKSmdCelBPZklCaE1UMXNUdkNSQT92aWV3X2FzPXN1YnNjcmliZXI%3D&shhk=Djm1lMbxjypCRxZoadDJDnq12IGeN%2Fr72L2vc%2FascJw%3D&form=VDSHOT&shth=OSH.XkjnvZjtpNhJSml01jbs8w
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=16A48F59CDE6CCAE6D1F16A48F59CDE6CCAE6D1F&shtp=GetUrl&shid=8f11df6d-5b3f-4eba-a573-b70f3ba1c363&shtk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcw%3D%3D&shdk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcyBTdWJza3J5YnVqIG5hc3oga2FuYcWCOiBodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDZVZKSmdCelBPZklCaE1UMXNUdkNSQT92aWV3X2FzPXN1YnNjcmliZXI%3D&shhk=Djm1lMbxjypCRxZoadDJDnq12IGeN%2Fr72L2vc%2FascJw%3D&form=VDSHOT&shth=OSH.XkjnvZjtpNhJSml01jbs8w
https://www.bing.com/videos/search?view=detail&mid=16A48F59CDE6CCAE6D1F16A48F59CDE6CCAE6D1F&shtp=GetUrl&shid=8f11df6d-5b3f-4eba-a573-b70f3ba1c363&shtk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcw%3D%3D&shdk=UGlub2tpbyAtIEJhamtpIGkgb3Bvd2lhZGFuaWEgZGxhIGR6aWVjaSAtIFBvbGlzaCBGYWlyeSBUYWxlcyBTdWJza3J5YnVqIG5hc3oga2FuYcWCOiBodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9jaGFubmVsL1VDZVZKSmdCelBPZklCaE1UMXNUdkNSQT92aWV3X2FzPXN1YnNjcmliZXI%3D&shhk=Djm1lMbxjypCRxZoadDJDnq12IGeN%2Fr72L2vc%2FascJw%3D&form=VDSHOT&shth=OSH.XkjnvZjtpNhJSml01jbs8w


List był do wujka Leona,
A skrzynka była czerwona,
A koperta.. no taka... tego...

Nic takiego nadzwyczajnego,
A na kopercie nazwisko

I Łódź, i ta ulica z numerem,
I pamiętam wszystko:

Ze znaczek był z Belwederem,
A jak wrzucałem ten list do skrzynki,

To przechodził tatuś Halinki,
I jeden oficer tez wrzucał,

Wysoki - wysoki,
Taki wysoki, ze jak wrzucał to kucał.

I jechała taksówka... i powóz...
I krowę prowadzili... i trąbił autobus,

I szły jakieś trzy dziewczynki,
Jak wrzucałem ten list do skrzynki...

Ciocia głową pokiwała,
Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia:

- Oj Grzesiu, Grzesiu!
Przecież ja ci wcale nie dałam
Żadnego listu do wrzucenia!…

3. Uczniowie pracują w parach, połowa klasy tworzy listę przyczyn, a druga połowa - skutków
kłamania. Następnie odczytują swoje propozycje, jeden uczeń zapisuje je na tablicy.

przyczyny:
np.–strach,
- aby uniknąć kary
- aby nie przyznawać się do błędu
- próba ochronienia innej osoby dla jej dobra
- aby nie robić innym przykrości ( mówiąc niemiłą prawdę)
- wstyd
- presja otoczenia
- aby coś zyskać ( np. przypisywanie sobie zasług)
- złośliwość

skutki:
np. - utrata zaufania innych,
- krzywdzenie innych
- wyrzuty sumienia
- wstyd
- niskie poczucie własnej wartości
- odsunięcie złych konsekwencji,
- uzyskanie korzyści

4. Czytanie przysłowia na tablicy: ,, KŁAMSTWO MA KRÓTKIE NOGI”. Rozmowa 
kierowana oraz analiza słuszności potocznego stwierdzenia. Nauczyciel wyjaśnia, że 
historia Grzesia i Pinokio, to dobry przykład ilustrujący stwierdzenie,, Kłamstwo ma krótkie nogi”, 
i pyta, co według dzieci oznacza to stwierdzenie i czy jest słuszne. Odpowiedzi na 
podstawie wiersza i własnych doświadczeń. 
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