
PRZYGODA W KLOCKOLANDZIE  

 

Witajcie!  

Zapraszam was do wielkiej przygody z budowaniem własnej opowieści! Będziemy 

ją budować z klocków i ze słów. Można powiedzieć, że słowa można układać jak 

klocki. Od tej chwili to od was będzie zależało, jak ułożą się nie tylko słowa, ale 

także klocki   

 

Przygotujcie się na wielką misję! Zaraz w nią wyruszycie, ale pierw musicie 

dobrze się przygotować! Uwaga, uwaga!  

Potrzebne będą KLOCKI – mogą to być zwykłe drewniane klocki, deseczki, klocki 

wycięte z kawałków zbędnego styropianu, pudełka albo klocki LEGO. Każdy pomysł 

jest dobry! Pamiętajcie, im mniej typowe kocki, tym bardziej wasza wyobraźnia 

może szaleć i tworzyć niezwykłe krainy!  

 

 

 

  



MISJA 1  

KONSTRUKTOR-KSIĄŻKOTÓRCA BUDUJE NIEZWYKŁY ŚWIAT  

 

Otrzymujesz  właśnie nową rolę – od teraz będziesz KONSTRUKTOREM-

KSIĄŻKOTWÓRCĄ! Potrzebujesz odwagi, sprytu i dobrego humoru, aby podjąć 

wyzwanie i ruszyć w pierwszą misję! Przeniesiesz się do klockowego świata, 

w którym twoi bohaterowie będą przeżywać niezwykłe przygody!  

 

Oto twoja pierwsza misja: 

 

1) Przygotuj klocki  

2) Zbuduj z nich krainę, która będzie niezwykła – od ciebie zależy, czy będzie 

tajemnicza, groźna, szalona, wesoła…  

3) Teraz  nazwij swoją klockową krainę!  

4) Zrób zdjęcie swojej budowli!  

Jeśli misja zakończyła się powodzeniem, otrzymujesz w nagrodę złoty dukat! 

Możesz przeskoczyć do następnego etapu! 

  



MISJA 2  

KONSTRUKTOR – KSIĄŻKOTWÓRCA OPISUJE SWOJĄ KLOCKOWĄ 

KRAINĘ  

 

Jeszcze nikt nie widział twojej krainy, nikt nie ma pojęcia, chociaż pewnie 

bardzo to wszystkich interesuje, co się w niej znajduje? Jak wyglądają 

budowle? Z czego są zrobione? Czy ta kraina wygląda jak nasz świat, czy 

może jest całkiem fantastyczna? Może płyną w niej rzeki albo rośnie las? 

Może nie ma drzew, tylko jakieś dziwaczne rośliny? Kto wie…  

 

Oto twoja druga misia, dzielny KSIĄŻKOTWÓRCO !  Uwaga! Uwaga!  

Opisz w kilku zdaniach jak wygląda twoja kraina. Nazwij kształty, kolory i 

rozmiary tego, co się w niej znajduje. Napisz, gdzie się znajdują 

poszczególne budowle.  

 

 

Jeśli zrobiłeś wszystko to znaczy, że w nagrodę do twojego kuferka wpada 

kolejny złoty dukat, a ty dzielnie podejmiesz kolejną misję, chyba że…  

 

 MISJA DODATKOWA DLA TYCH, CO NIE BOJĄ SIĘ  WYZWAŃ – 

nagroda dodatkowa – srebrny talar  

 

Przeczytaj swój opis komuś z domowników i poproś tę osobę, by 

narysowała to, o czym czytasz. Im bardziej rysunek słuchacza będzie 

podobny do twojego opisu tym lepiej. Oznacza to, że twój opis jest 

precyzyjny i dokładny.   



MISJA 3 

W KTÓREJ KSIĄŻKOTWÓRCA SPOTYKA SWOICH BOHATERÓW  

Wyobraź sobie, że jako KSIĄŻKOTWÓRCA masz nieograniczone możliwości! 

Teraz skorzystasz z nich po raz kolejny, ponieważ wykreujesz to znaczy 

wymyślisz bohaterów, którzy zamieszkują twoją krainę. Każdy z nich otrzyma od 

ciebie odpowiedni pakiet różnych akcesoriów, cech wyglądu i cech charakteru! 

Hmmm jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa kto to będzie?  

INSTRUKCJA  DO MISJI  3  

1) Uruchom wyobraźnię! Uśmiechnij się, w dobrym humorze tworzy się znacznie lepiej! 

2) Stwórz portrety swoich bohaterów – klockowe, rysunkowe i dołącz malutki opis 

 

Imię / nazwa + kim jest …………………………..(jedno zdanie) 

 

Opisz, jak wygląda (tutaj przydzielasz jej wzrost, wiek, sylwetkę, wygląd włosów, 

twarzy, możesz dorzucić brodę, wąsy, długie rzęsy… co tylko chcesz, strój, który nosi, a 

nawet dodatki – może pelerynę, zbroję, suknię z pereł albo skafander do chodzenia po 

dnie morza?) ……………………………….(3-4 zdania) 

 

Zapisz jakie ma cechy charakteru (co lubi, co potrafi, jaka jest dla innych, czy jest 

dobra, złośliwa, życzliwa, ponura, wesoła, śmiała, odważna itp.) ………….. (2-3 zdania) 

 

 

Możesz wykreować tylu bohaterów ilu tylko chcesz, ale napisz tylko o tych 

najważniejszych, czyli o głównych (wystarczy, że napiszesz o dwóch). Jeśli stworzysz ich 

więcej za każdego dostajesz dodatkowy dukat.  

 

 

Brawo! Misja wykonana! Twoja kraina została zapełniona mieszkańcami. Ci 

wyjątkowi zostali wyróżnieni i oni pewnie będą bohaterami misji 4!  

Tymczasem dostajesz po jednym złotym dukacie za każdego 

sportretowanego bohatera!  

  



MISJA 4 

 

KSIĄŻKOTWÓRCA  WKRACZA W PRAWDZIWĄ PRZYGODĘ! 

 

 

Nadszedł czas na to, by opowiedzieć, co się stało w twojej krainie.  

 

 Jakie przygody spotkały twoich bohaterów, jak wygląda ich życie? Opisz 

choć jedną taką historię.  

 Pamiętaj o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu!  

 Możesz napisać historię miłosną, detektywistyczną, humorystyczną, 

fantastyczną, przygodową, z dreszczykiem, jaką tylko zamarzysz!  

 

 Ilustracjami do twoich historii niech będą stworzone klockowe krainy – 

zrób zdjęcia budowli  i dołącz jako ilustracje!  

 

 Całą historię zapisz w programie Word, możesz też zrobić prezentację 

jeśli umiesz.  

 

Jeśli napiszesz historię i dołączysz zdjęcia otrzymasz dwa srebrne 

dukaty!  

 

 

 

UWAGA! UWAGA!  

Misja specjalna dla najdzielniejszych – nagraj swoją opowieść – podaj 

autora, tytuł i przeczytaj całość. Będzie to twój pierwszy, własnoręcznie 

wykonany audiobook! Za niego dostaniesz dodatkowy srebrny talar!  

 

  



SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE 

 

 

Udało ci się wykonać zadania i wykonać 5 misji. Jeżeli dobrze się 

przyłożyłeś to zebrałeś całkiem spory zapas dukatów! Każdy z nich oznacza 

twoją zdobytą własną pracą umiejętność! 

Brawo!  

 

 

 


