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Scenariusz przygotowany z wykorzystaniem książki Łukasza Wierzbickiego 

„Afryka Kazika”. 

Temat zajęć: Afryka – ludzie i przyroda. Podróż z Kazimierzem Nowakiem 

Cel zajęć:  
1. Pokazanie dzieciom, że warto podróżować i poznawać świat, także przy 

pomocy książek. 
2. Przybliżenie dzieciom postaci podróżnika Kazimierza Nowaka. 
3. Zapoznanie dzieci z kontynentem afrykańskim. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-10 lat. Czas trwania zajęć 90-120 

minut. Można podzielić realizację zajęć na dwa spotkania. 

Pomoce: 
- Książka Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” (opcjonalnie*) 
- Książka Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika” wraz z załączoną mapą podróży 
Kazika, Wydawnictwo BIS, 2008 
- książka Kingi Prebisz-Wal i Marii Deskur  „Afryka, atlas świata z saharyjską 
baśnią Zofii Staneckiej”, Wydawnictwo LektorKlett, 2009 
- globus lub duża mapa świata, 
- mapa Afryki, format A4, dla każdego dziecka, 
- 3 duże pasy papieru (1x3 m) dla 15 dzieci, jeżeli dzieci jest więcej mogą być 
dłuższe, 
- kredki pastele lub świecowe, 
- plecak, plansza z narysowanym plecakiem 
- plansza z narysowanym rowerem, 
- ciemne okulary, 
- zdjęcia z podróży Kazika po Afryce (można znaleźć i zaprezentować zdjęcia ze 
zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego: http://audiovis.nac.gov.pl/search/ 
), 
- obrazki ze zwierzętami afrykańskimi (format pocztówkowy lub mniejszy – 
kilkadziesiąt sztuk), 
- obrazki przedstawiające ludy Afryki (kilkanaście sztuk), 
- plansza ze zdjęciami dżungli, sawanny, pustyni, 
- 3 kolory małych karteczek (żółte, zielone i brązowe do podziału dzieci na 3 
grupy, 
- nożyczki, kleje, 
- flipchart z papierem 
 



Przebieg zajęć: 
1. Siadamy z dziećmi w kręgu i przedstawiamy cel naszego spotkania. Na 

flipcharcie piszemy dużymi literami słowo : PODRÓŻE. Rozmawiamy z 
dziećmi na temat, gdzie najdalej w swoim życiu odbyły podróż i czy w tej 
podróży coś ciekawego widziały.  

2. Prosimy dzieci o wymienienie rzeczy, które powinno zabrać się w podróż. 
Na planszy z narysowanym  plecakiem zapisujemy wymieniane prze 
dzieci przedmioty, które zabrałyby w podróż.  

3. Następnie rozmawiamy o środkach lokomocji, którymi możemy 
podróżować, również wypisujemy ich nazwy na tablicy z narysowanym 
rowerem. 

4. Proponujemy dzieciom podróż do Afryki. Dzieci gromadzą się wokół 
globusa lub przy dużej mapie i szukają tego kontynentu. Rozdajemy 
dzieciom mapy Afryki i prosimy o przyjrzenie się jej. Omawiamy jaki ma 
kształt kontynent i gdzie oblewają go morza oraz jak daleko jest do Afryki 
z Polski i jak się tam dostać. 

5. W rozmowie nawiązujemy do wielkiej podróży, którą odbył przez Afrykę 
Kazimierz Nowak. Krótka opowieść o nim z prezentacją zdjęć. Czytamy 
dzieciom fragment książki : Rozdział „Ruszam do Afryki” s. 13 – drugi 
akapit: „Spytacie pewnie, jak zrodził się e mej głowie szalony pomysł, by 
rowerem ruszyć na podbój dzikich krajów […].Pokazujemy również trasę 
podróży Kazika przez Afrykę, prosimy dzieci, aby prześledziły na swoich 
mapach trasę jego podróży. 

6. Rozmowa z dziećmi na temat obszarów Afryki, które pokazane są na 
mapie. Pokazujemy, że Kazik przejechał przez Afrykę pokonując pustynię 
Saharę, następnie dżunglę i sawannę.   

7. Rozmowa z dziećmi na temat, co to jest pustynia. Opowiadamy dzieciom 
o przypadku, który przytrafił się Kazikowi opisany w rozdziale „Ciemne 
okulary” s. 25. 

8. Następnie rozmawiamy z dziećmi na temat, co to jest dżungla. 
Odczytujemy dzieciom fragment rozdziału pt. „Król zwierząt” – pierwszy 
akapit, s. 36: „Przedzierałem się prze gęsty tropikalny las. […]. 

9. Rozmawiamy z dziećmi na temat, co to jest sawanna. Odczytujemy 
dzieciom fragment rozdziału pt. „Mokradła” – pierwszy akapit, s. 77: 
„Zbliżał się wieczór, a ja błąkałem się pośród bezkresnej sawanny” […] 

10.  Kolorowymi karteczkami dzielimy dzieci na 3 grupy. Każdej grupie 
rozdajemy pas papieru, na którym z boku jest napisane: pustynia, 
dżungla lub sawanna. Prosimy, aby każda grupa narysowała na pasach 
papieru swoje wyobrażenie tych obszarów Afryki. Praca około 15 minut. 



11. Przygotowany zestaw obrazków ze zwierzętami rozdajemy dzieciom. 
Każdej osobie co najmniej 3 karty, zwierzęta mogą się powtarzać. 
Prowadzący mówi nazwę zwierzęcia, a dzieci patrzą w swoje karty 
mówią, czy mają obrazek tego zwierzęcia. Jeżeli żadne dziecko nie 
odgadnie, na którym obrazku jest to zwierzę prowadzący pokazuje swój 
obrazek. Jeżeli odgadnie to dziecko pokazuje obrazek i mówi w której 
krainie można by go przykleić. Prowadzący analizuje wspólnie z dziećmi, 
dlaczego i gdzie występują prezentowane zwierzęta. 

12. Odczytujemy dzieciom fragment rozdziału pt. „Polowanie na słonia” s. 
47, który mówi o tym, jak Kazik spotkał Pigmejów.  

13. Rozdajemy dzieciom obrazki z wizerunkiem ludów Afryki. Każde dziecko 
dostaje co najmniej jeden podpisany obrazek. Prowadzący mówi nazwę 
plemienia, a dziecko, które ma taki obrazek pokazuje go innym i przykleja 
na którejś wstędze papieru.  Jeżeli dziecko ma problem z odczytaniem 
nazwy plemienia, prowadzący też ma takie same obrazki i odczytując 
jego nazwę jednocześnie  pokazuje obrazek przedstawiający to plemię. 

14. Zabawa w Tam-Tamy. Opowiadamy dzieciom, jak afrykańskie plemiona w 
dawnych czasach porozumiewały się ze sobą. Można opowiedzieć o 
przygodzie Kazika, która została opisana w rozdziale pt. „Tajemnicze 
bębny” – s. 31.  

15.  Zabawa: wskazane przez prowadzącego dziecko uderza dłońmi o uda 
tyle razy, ile ma lat, a pozostali muszą policzyć i odpowiedzieć na to 
pytanie. Prowadzący szybko uderza o uda dłońmi, a dzieci muszą 
odgadnąć, czy jest mu smutno, czy wesoło. Dzieci siedzą, dzielimy na trzy 
grupy, prowadzący siada obok każdej grupy po kolei i wystukuje dłońmi 
pewien rytm, a dzieci po kolei starają się powtórzyć ten rytm. 

16.  Na zakończenie czytamy dzieciom fragment rozdziału „Największy 
skarb”, s. 157: „Na jedno z takich spotkań przyszedł chłopiec. Usiadł w 
pierwszym rzędzie i z zapartym tchem oglądał zdjęcia, które 
prezentowałem, a gdy skończyłem opowieść, podniósł rękę i zadał 
pytanie: […]”. Warto szczególnie położyć nacisk na fragment: 
„ – To co ciekawego przywiózł pan z Afryki? – zadał znów pytanie 
dociekliwy chłopiec. 
- Najważniejsze, co przywiozłem z podróży, to wspomnienia. 
Najważniejszym skarbem SA dla mnie te zdjęcia, które oglądacie, te 
opowieści, których słuchacie. Nie zdobycie bogactw jest najważniejsze w 
podróżowaniu, ale rzeczy, które zobaczycie, i ludzie, których spotkacie. 
- I dlatego warto podróżować? Żeby spotkać innych ludzi? – zdziwił się 
chłopiec.” 



*) Przy realizacji zajęć dla starszych dzieci, można je zachęcić do 
przeczytania książki Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” 

 
 


