
Nie tylko Skarbnik.  

Świat górnośląskich 

legend. 

PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS IV 



Cel główny: 

Zapoznanie uczniów z bogactwem legend 
Górnego Śląska 

 



Cele szczegółowe 

uczeń: 

 określa elementy świata przedstawionego; 

  redaguje  streszczenie, opowiadanie odtwórcze; 

 podejmuje próbę charakteryzowania postaci literackiej; 

 tworzy przekład  intersemiotyczny tekstu na obraz , komiks oraz  przedstawienie 

teatralne; 

 współpracuje w grupie; 

 uczy się odpowiedzialności za powierzone zadania. 



Harmonogram projektu 

1. Zapoznanie uczniów z metodą. 

2. Przedstawienie tematu projektu. 

3. Podział klasy na grupy. Wybór liderów. 

4. Zawarcie kontraktu. 

5. Przydział zadań grupom. 

6. Podanie terminów konsultacji. 

7. Praca uczniów nad projektem. 

8. Prezentacja pracy na forum klasy. 

9. Ocena , ewaluacja . 

 



Kontrakt  nauczyciela i uczniów  

zawarty na czas realizacji projektu 

 1. Każdy podejmuje się wykonania zadania, przestrzegając 
wyznaczonych terminów. 

 2. Staramy się jak najlepiej wykonać nasze działania. 

 3. Pracujemy samodzielnie, w razie potrzeby korzystamy z pomocy 
grupy lub nauczyciela ( terminy konsultacji). 

 4. Respektujemy decyzje lidera i ustalenia całej grupy. 

 5. Szanujemy się wzajemnie, dbamy o dobrą atmosferę w grupie. 

 6. Pamiętamy, że wyniki pracy zależą od zaangażowania wszystkich 
członków grupy. 

 

 data:                                                                    podpisy: 

 



Karta realizacji projektu: 

Kto Co robi kiedy Inne ustalenia 

Lider: 

Członkowie grupy: 



Podział tematyczny grup 

I. Legendy, w których występuje Skarbnik     

II. Legendy prezentujące historie związane z 

ukrytymi skarbami  

III. Legendy o Utopcach 

IV. Legendy, w których występują ważni dla 

Śląska święci 
 

 



Zadania dla grupy I 

 1. Przeczytajcie podane legendy. 

 2. Określcie elementy świata 

przedstawionego ( ogólnie)  

 a) miejsce akcji 

 b) czas akcji 

 c) bohaterowie 

 3. Przygotujcie krótkie streszczenia legend 

 4. Określcie cechy głównych bohaterów 

 a) wygląd 

 b) zachowanie – cechy charakterystyczne 

 c) środowisko, w którym przebywa 

 4. Wykonajcie  plakat A3 przedstawiający 

główną postać legend 

 5. Przygotujcie krótką charakterystykę 

bohatera waszych legend 

 6.  Wykonajcie komiks ukazujący jedno z 

wydarzeń związanych z tą postacią 

 7. Przygotujcie krótką scenkę prezentującą 

inny wątek z legendy. 

 



Zadania dla grupy II 

 1. Przeczytajcie podane legendy. 

 2. Określcie elementy świata przedstawionego 

  ( ogólnie)  

 a) miejsce akcji 

 b) czas akcji 

 c) bohaterowie 

 d) główny temat 

 3. Przygotujcie krótkie streszczenia legend 

 4. Określcie cechy głównego  tematu 

 a) wygląd 

 b)cechy charakterystyczne – gdzie się znajdują 

 c) jaka jest ich historia 

 4. Wykonajcie  plakat A3 przedstawiający główny 

temat legend 

 5. Przygotujcie krótkie informacje o skarbach w 

waszych legendach 

 6.  Wykonajcie komiks ukazujący jedno z wydarzeń 

związanych z tym tematem 

 7. Przygotujcie krótką scenkę prezentującą inny 

wątek z legendy. 

 



Zadania dla grupy III 

 1. Przeczytajcie podane legendy. 

 2. Określcie elementy świata przedstawionego ( 

ogólnie)  

 a) miejsce akcji 

 b) czas akcji 

 c) bohaterowie 

 3. Przygotujcie krótkie streszczenia legend 

 4. Określcie cechy głównych bohaterów 

 a) wygląd 

 b) zachowanie – cechy charakterystyczne 

 c) środowisko, w którym przebywa 

 4. Wykonajcie  plakat A3 przedstawiający główną 

postać legend 

 5. Przygotujcie krótką charakterystykę bohatera 

waszych legend 

 6.  Wykonajcie komiks ukazujący jedno z 

wydarzeń związanych z tą postacią 

 7. Przygotujcie krótką scenkę prezentującą inny 

wątek z legendy. 

 



Zadania dla grupy IV 

 1. Przeczytajcie podane legendy. 

 2. Określcie elementy świata przedstawionego ( 

ogólnie)  

 a) miejsce akcji 

 b) czas akcji 

 c) bohaterowie 

 3. Przygotujcie krótkie streszczenia legend 

 4. Określcie cechy głównych bohaterów 

 a) wygląd 

 b) zachowanie – cechy charakterystyczne 

 c) miejsce ich pojawiania się, kultu  

 4. Wykonajcie  plakat A3 przedstawiający główną 

postać legend 

 5. Przygotujcie krótką charakterystykę bohatera 

waszych legend 

 6.  Wykonajcie komiks ukazujący jedno z wydarzeń 

związanych z tą postacią 

 7. Przygotujcie krótką scenkę prezentującą inny 

wątek z legendy. 

 



Podsumowaniem wszystkich 

działań może być przygotowane 

przez klasę przedstawienie  
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