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WIEK UCZESTNIKÓW:

CZAS TRWANIA:

CELE:

POTRZEBNE MATERIAŁY:

HYDROPOLIS. UCIEKAJ (TOM 1)
Zygmunt Miłoszewski

Wydawnictwo W.A.B.

9-12 lat

POZNAJMY SIĘ (10 min)

Siadamy w kręgu. Rozkładamy karty metaforyczne (mogą być też wydrukowane 
różne ilustracje, ważne, aby były nieoczywiste).  Przyglądamy się kartom, każdy 
uczestnik wybiera jedną ilustrację, która coś o nim mówi, najbardziej do niego 
pasuje. W kręgu przedstawiamy się, pokazujemy karty i krótko mówimy, dlaczego 
wybraliśmy akurat ten obraz.

PRACA Z TEKSTEM (20 min)

Czytamy pierwsze trzy rozdziały książki. Prosimy młodzież, aby ze szczegółami 
wyobraziła sobie kolonię Hydropolis. Jak tam jest, jak wygląda przestrzeń, kto tam 
mieszka, co czuć itp. Na arkuszu szarego papieru dookoła napisu HYDROPOLIS 
zapisujemy wszystkie skojarzenia z tym miejscem.

CO TO JEST BUNT? (25min)

Dzielimy się na 4-5 osobowe ekipy. Każdy zespól dostaje szary papier i markery. 
Na szarym papierze odrysowujemy sylwetkę człowieka. Na sylwetce młodzież 
zapisuje, czym dla nich jest bunt, jakie cechy ma buntownik, przeciwko czemu 
się buntujemy? W kręgu każdy zespół pokazuje wynik swojej pracy i chwilę 
rozmawiamy o buncie.

• czy bunt jest potrzebny?

• czy młodzi ludzie dziś się buntują?

• jak się buntują uczestnicy zajęć?

• czy buntowanie się jest proste?

Ok. 90 minut

Uczestnicy: 

• potrafią zdefiniować, czym jest dla nich bunt

• określają czym jest, a czym nie jest dla nich wolność

• potrafią opisać świat, w których chcieliby żyć i nazwać prawa, którymi ten świat 
by się rządził

• w kreatywny i twórczy sposób przedstawią swój świat idealny

• karty metaforyczne

• Książka Hydropolis. Uciekaj

• szary papier

• markery

• brystole na mapy

• kleje, nożyczki

• stare gazety, stare mapy

• kolorowe papiery

• taśma papierowa

• lina

• karteczki samoprzylepne

• flamastry

PRZEBIEG ZAJĘĆ



WOLNOŚĆ – gra ruchowa  (10 min)

Co jest wolnością?  Rozciągamy na ziemi długa linę, uczestnicy stają na linie. 
Osoba prowadząca mówi różne stwierdzenia dotyczące wolności np. „wolność 
to możliwość robienia tego na co mam ochotę”, „wolność to możliwość posiadania 
własnego zdania” itp. Uczestnicy, którzy zgadzają się z tym stwierdzeniem 
przechodzą na prawą stronę liny, ci którzy się nie zgadzają na lewą stronę, a jak 
ktoś nie umie się zdecydować zostaje na linie. Po każdym stwierdzeniu pytamy 
kilka osób, dlaczego stanęło właśnie w tym miejscu.  Siadamy w kręgu 
i podsumowujemy grę. Każdy na żółtej samoprzylepnej kartce pisze jedno zdanie, 
które dla niego definiuje wolność. Przyklejamy karteczki do ściany w widocznym 
miejscu.

KONSTYTUCJA (15 min)

Tworzymy konstytucję świata, który byłby dla nas przyjazny. Każdy dostaje trzy 
paski papieru, na których pisze najważniejsze prawa, które powinny obowiązywać. 
Przyklejamy wszystkie paski na arkuszu papieru z napisem KONSTYTUCJA.
Sprawdzamy jakie zasady/prawa się powtarzają i co jest dla nas najważniejsze 
na ten moment.

MÓJ ŚWIAT IDEALNY (25 min)

Każdy uczestnik na dużej kartce tworzy mapę swojego idealnego świata – świata 
marzeń. Do dyspozycji są gazety, stare niepotrzebne mapy, kleje, nożyczki, 
kolorowe papiery, wszystko co da się przykleić i kreatywnie użyć do mapy. 
Na zakończenie wieszamy mapy na ścianie, chętni mogą opowiedzieć o swoich 
światach, oglądamy prace.  W kręgu na pożegnanie każdy wymyśla jedno życzenie 
dla świata, aby lepiej się w nim żyło. Kończymy zdanie: Życzę ci świecie, aby…


