
Konspekty zajęć do książki „Brat” Emilii Kiereś – Maria Kulik 

 

1. Braterskie/ siostrzane słoneczko 

 

„Słoneczko” jest formą dyskusji stosowaną w ramach pedagogiki zabawy przez Stowarzyszenie KLANZA.  

Potrzebne są:  

Przybory do pisania (flamastry) 

Żółte kartki 6 x 14 cm, (czyli formatu banknotu) 

 

Na podłodze (lub dużym stole) kładziemy żółte koło o średnicy ok. 20 cm, w środku napis „Dobry brat/ 

dobra siostra…” 

 

Uczestnicy otrzymują 4 kartki, ich zadaniem jest dokończyć zdanie „Dobry brat/ dobra siostra…” i dalej 

np.; „nigdy nie skarży”, „zawsze się dzieli”, „pomaga w lekcjach”, „uczy nowych rzeczy” etc. i ułożyć je  

w formie promieni wokół słońca. Nowe opinie układamy jako dodatkowe promienie słońca, a te podobne 

lub identyczne w treści obok już istniejących, wydłużając promyczki. Uformowane w ten sposób słoneczko 

daje nam obraz naszych poglądów, jaki jest rozrzut, jaka jest wspólnota.  

 

 

2. Mitologia dawnych Słowian 

 

Potrzebne są:  

Przybory do pisania (flamastry) 

Polówki arkuszy szarego papieru z napisami WODA, OGIEŃ, POWIETRZE, DOM, LAS, POLE 

Uczestnicy maja za zadanie dopisać, jakie bóstwa wg wierzeń dawnych Słowian, opiekowały się tymi 

obszarami. Warto znaczyć kołkiem, które z nich występują w książce. 

 

 

Dobry brat/ 

 

dobra siostra 



3. Dyskusja „Puste krzesło”. Temat: „Zazdrość – pobudza czy niszczy?” 

 

W sali zawieszamy trzy plansze, tworząc potencjalne trzy grupy dyskutantów. Oto przykładowe treści 

plansz: 

1. Zazdrość rujnuje życie zazdrośnika i obiektu zazdrości. Mąci umysł i zatruwa serce. 

2.Zazdrość skłania nas do nowych poszukiwań, rozwija nasze mocne strony. 

3. Zazdrość to jedno z wielu ludzkich uczuć, mówi prawdę o nas samych. 

Grupa dzieli się sama wg tego, jak utożsamia się z treściami plansz i wybiera spośród siebie rzecznika. Na 

środku sali stawiamy krzesło; siadają na nim rzecznicy, aby w imieniu grupy przedstawić argumenty, 

popierające treści, wypisane na planszy. Można się posługiwać przykładami z życia lub z książki, jeśli 

uczestnicy ją znają. 

 

 

4. Tematy prac, dyskusji, zajęć 

 

Dla znających książkę: 

 

1. Czy dziś w realnym świecie, mogłaby się wydarzyć taka historia? Tak lub nie i dlaczego? 

2. Żaden z braci nie ma do dyspozycji magicznych narzędzi (jak np. Harry Potter); to dobrze czy źle? 

Jak wpłynęłoby to na przebieg akcji? 

3. Który z braci wg was lepiej spełnił oczekiwania rodziców? 

4. Jak wg ciebie potoczą się dalej losy braci? 

5. Czy zadośćuczynienie Czabora było wystarczające? Może ta historia powinna skończyć się inaczej? 

6. Czy bracia się wzajemnie uzupełniają? Czy znasz inne przykłady ludzkich temperamentów, które są 

komplementarne? 

 

Dla nieznających książki: 

 

1. Czy byliście kiedyś w lesie, który można nazwać „puszcza nieprzebraną”? Co was najbardziej 

urzekło? 

2. Czy znacie jakieś zioła i ich działanie? 

3. Czy dziś istnieje zagrożenia i zło, trakcyjne, ale nie należy mu ufać? 

4. Czy doświadczyłeś kiedyś zdrady? Jaka zdrada jest wg ciebie najgorsza? 

5. Jak można poradzić sobie ze zdradą? 


