
 

 

Drogi Nauczycielu! 

Oddajemy w Twoje ręce zestaw materiałów na lekcję o cyrku bez zwierząt w szkole podstawowej.  

Cele lekcji to: 

uwrażliwienie młodych wychowanków na los zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywki,                   

nauka empatii oraz zapoznanie dzieci z realiami panującymi w cyrkach. 

Przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z naszą notką - załącznik 1, aby być przygotowanym 

merytorycznie do przeprowadzenia zajęć. 

Zaczynamy! 

Na początek zadaj klasie kilka pytań: kiedy ostatnio byli w cyrku, co im się podobało, jakie zwierzęta 

widzieli, czy uważają, że zwierzęta lubią występować dla człowieka, czy myślą, że cyrk to dobre 

miejsce dla zwierząt? 

Po krótkiej pogadance przejdź do prezentacji multimedialnej – załącznik nr 2, w miarę możliwości 

staraj się omówić z dziećmi każdy slajd i odpowiedzieć na ich pytania. 

Teraz dzieci już wiedzą, jak wygląda rzeczywistość cyrkowych zwierząt, przejdźcie do załącznika nr 3 

dla klas I-III lub załącznika 4 – jeśli lekcję prowadzisz w klasach IV-VI. 

Młodsze dzieci poproś  o pokolorowanie szczęśliwych zwierząt w ich naturalnym środowisku, cały 

czas rozmawiaj z dziećmi o tym, dlaczego zwierzęta mogą być szczęśliwe tylko ze swoim stadem i na 

wolności. Podkreślaj, że w cyrku zwierzęta są samotne, uwięzione i smutne. Zrób wystawę prac 

szczęśliwych zwierząt. 

Starszym dzieciom z klas IV-VI rozdaj zdjęcia zwierząt w cyrku lub na wolności (najlepiej, aby osoby 

w ławce dostały dwa różne rysunki). Pod każdym rysunkiem znajdują się wyrazy odnoszące się do 

uczuć i stanu zwierząt. Poproś dzieci, aby zaznaczyły, które słowa pasują do ich rysunku. 

Omówcie wybory dzieci, a następnie dajcie dzieciom kilka minut na pokolorowanie obrazków. 

Możecie zrobić wystawę prac – podzielcie tablicę na szczęśliwe i nieszczęśliwe zwierzęta. 

Ostatnim punktem lekcji w klasach I-III będzie lektura krótkiej bajeczki o słoniku – załącznik nr 5. 

Przeczytaj ją dzieciom i porozmawiaj z nimi na temat uczuć głównego bohatera. 

W klasach IV-VI rozdaj dzieciom kolorowankę – krótką bajeczkę o wyprawie Mirka do cyrku – 

załącznik nr 6. Przeczytajcie ją z dziećmi na głos, a następnie porozmawiajcie o tym, co odkrył Mirek 

w cyrku. Jeśli starczy czasu dzieci mogą pokolorować historyjkę. 

Podsumowanie 

Na koniec podkreśl dzieciom, że sztuka cyrkowa może być piękna, ale tylko wtedy, gdy jest tworzona 

przez ludzi, którzy z własnego wyboru trenują i prezentują swoje umiejętności, wspomnij o takich 

cyrkach jak Cirque du Solei, czy o grupach kuglarskich istniejących w każdym większym mieście.  

Dziękujemy! 

 


