
SZCZYPTA BISKUPIZNY 

[Grafika. Ilustracja kolorowa kobiety i mężczyzny w stroju biskupiańskim.]

Scenariusze zajęć 
dla dzieci



AGNIESZKA WUJEK
Prezes Fundacji „Miejsce moje” 
Fascynatka odkrywania  
i promowania niezwykłych miejsc.
Pisze, realizuje filmy,  
organizuje wydarzenia. 
Od lat zaangażowana  
w rozwój Biskupizny. 
www.miejscemoje.org

[Grafika. Zdjęcie portretowe 
kobiety – autorki tekstu]

NIE,  TO NIE JEST  KSIĄŻKA KULINARNA!
Szczypta tutaj rozumiana jest jako namiastka, fragment, odrobina smaku.

To zaproszenie na Biskupiznę. 

Biskupizna to mikroregion folklorystyczny w południowej Wielkopolsce, 
którego tradycje wpisane zostały na Krajową Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa UNESCO. 

Co ciekawego można robić na Biskupiźnie?  

Oferta jest bardzo szeroka – dla dzieci, dorosłych, seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami. 

Spotkania z zespołem folklorystycznym, potańcówki przy dźwiękach ka-
peli biskupiańskiej,  tradycyjne imprezy – podkoziołek i katarzynki, warsz-
taty rękodzielnicze, kulinarne, śpiewacze , muzyczne i modowe, przysmaki 
z Biskupiańskiego Szlaku Kulinarnego, zabytkowe kościoły, Festiwal Tra-
dycji i Folkloru, Tabor Wielkopolski,  Muzeum Stolarstwa i Biskupizny – 
wymieniać można by długo. 

Jednak w dobie koronawirusa organizacja spotkań z tradycją jest bardzo 
trudna a realizacja imprez praktycznie niemożliwa. 

Stąd pomysł na e-book ze scenariuszami zajęć dla dzieci.  Zajrzyjcie, spró-
bujcie wykorzystać w domu, w szkole, gdziekolwiek jesteście. 

W ten sposób, choć daleko, będziemy blisko Was. 

To szczypta tego, czego możecie posmakować w pełni odwiedzając 
Biskupiznę. 



BEATA KABAŁA
Rodowita Biskupianka. 

Mistrzyni układania kopek – 
oryginalnego nakrycia głowy 
Biskupianek. Przejęła tę umiejętność 
od babci, która zaszczepiła w niej 
miłość do Biskupizny. 

Tańczy i śpiewa w Biskupiańskim 
Zespole Folklorystycznym 
z Domachowa i Okolic. 

Pracuje w Gminnym Centrum Kultury 
i Rekreacji im. Jana z Domachowa 
Bzdegi w Krobi jako animatorka 
ds. folkloru. Bardzo lubi prowadzić 
warsztaty, podczas których przybliża 
tradycje biskupiańskie dzieciom. 

[Grafika. Portret kobiety, 
autorki scenariusza, w stroju 
ludowym – biskupiańskim]

BISKUPIAŃSKIE UBIERANKI
Scenariusz zajęć dotyczy biskupiańskiego stroju ludowego. Dzie-
ci zapoznają się z historią odświętnego stroju męskiego i dam-
skiego z Biskupizny oraz poznają jego poszczególne elementy. 

DO ZABAWY POTRZEBNE BĘDĄ: 

 ▼ Kartka z bloku technicznego (sztywna)
 ▼ Kartki z bloku rysunkowego
 ▼ Kredki/pisaki/farby
 ▼ Klej i nożyczki 
 ▼ Drukarka (do wydruku szablonów)

[Grafika. Ikonki sukienka, ołówek, nożyczki]



WPROWADZENIE 
Czy wiesz co to jest strój ludowy? 
To rodzaj ubrania lub jego poszczególne elementy, charakterystyczne dla 
danego regionu albo dawnych, historycznych czasów, z których pochodzi. 

Na Biskupiźnie noszono piękne stroje, bogato zdobione i co za tym idzie, 
dość kosztowne. Uszycie takie stroju wymagało sporo pracy, a przecież 
warto podkreślić, że kiedyś wszystkie elementu ubrań szyte były ręcznie! 
Czy uwierzycie, że biskupiański strój ludowy do dzisiaj jest przekazywany 
z pokolenia na pokolenie a potem starannie przechowywany i zabezpie-
czany przed zniszczeniem? 

Posłuchaj fragmentu wiersza o stroju ludowym pt. „Biskupizna”1 i pomyśl, 
które słowa mówią o elementach ubrania Biskupianki? 

Chociaż jestem jeszcze mała… a już Biskupianka!
Mam spódniczek i fartuszek, wszystko za kolanka. 
Kryzik, kopka na mej głowie sztywno prasowane, 
A na szyi mam korale wstążeczką związane.  
Piękny to strój, chociaż stary, lecz bardzo bogaty. 
Najpiękniejszy chyba w świecie i barwny jak kwiaty…



Popatrz na zdjęcia. 
Czy widzisz, jak piękny jest strój biskupiański? Dowiedz się, jak nazy-
wają się jego poszczególne elementy. 

ODŚWIĘTNY STRÓJ DAMSKI 

RÓŻOWA WATÓWKA  
spódnik (spódnica 

biskupiańska) 
z naszytą kieszenią 

do przechowywania 
chusteczek, 

portfela, dzisiaj 
również – telefonu.

BIAŁY SPÓDNIK 
 sztywno krochmalona 

spódnica, zawsze koloru 
białego (czy wiesz, na czym 

polega krochmalenie?) 
Dzięki niemu białe 

spódniki pięknie się 
układają a dziewczyna 

wygląda elegancko 
i dostojnie. 

BIAŁA KOSZULA 
z szerszymi rękawami, 

zapinana przy nadgarstku 
na guziki, ozdobiona białą 

falbaną lub bawełnianą 
koronką.

SPÓDNIK WIERZCHNI  
(sukienka bez rękawów), 
zwany spódnikiem  
ze sznurówką. 

Dawniej spódnik był 
z przodu sznurowany, 
stąd taka nazwa. Teraz 
spódnik wierzchni 
zapinany jest z przodu 
na małe haftki.  Spódniki 
ze sznurówką mają 
określone kolory! Mogą 
być niebieskie, żółte, 
różowe, zielone, fioletowe 
albo pomarańczowe!

HAFTOWANY FARTUCH 
w kwiaty. Z tyłu,  
na końcach fartucha, wiąże 
się szeroką kokardę koloru 
białego. TRZEWIKI 

czarne, 
sznurowane 
buty.

[Grafika. Kobieta w stroju ludowym – biskupiańskim stoi. Ręką podnosi spódniki 
pokazując kolejne warstwy garderoby.  Strzałki kierują opisy do poszczególnych 
elementów stroju ludowego.]



MUŚKA 
przedziałka we włosach, na środku głowy 
i kranc – dwa warkocze spięte szpilkami 

do włosów w ósemkę. W połowie warkoczy 
wplatane są cienkie wstążeczki, które służą 

do związywania włosów, bowiem Biskupianka 
nie używa gumki!  Z tylu na fryzurze jest prze-

wiązana biała wąska kokardka.

KRYZIK 
biały, sztywno 
krochmalony 
kołnierzyk 
zapinany 
z przodu  
na mały guzik.

KOPKA
nakrycie głowy. 

KORALE  
zawsze czerwone lub ciemno różowe, z tyłu 
związane wstążką koloru białego lub koloru 

spódnika ze sznurówką.

[Grafika. Popiersie kobiety w stroju 
ludowym – biskupiańskim. Strzałki 
kierują opisy do poszczególnych 
elementów stroju ludowego.]



ODŚWIĘTNY STRÓJ MĘSKI 

WESTKA 
kamizelka koloru 
czarneg

JAKA
czerwona marynarka 

koloru biskupiego 

Wysokie CZARNE 
BUTY ze sztywną 
cholewą – oficerki 

KAPELUSZ 
koloru czarnego

BIAŁA KOSZULA 
bez kołnierzyka 
+ biały mały 
kołnierzyk na szyi 
z wystającymi 
różkami 

SPODNIE
 koloru białego 
lub czarnego, 
tzw. pumpki albo 
bryczesy

[Grafika. Mężczyzna w stroju ludowym – 
biskupiańskim. Stoi. Strzałki kierują opisy 
do poszczególnych części garderoby.]



Znasz już wszystkie elementy stroju biskupiańskiego!

CZAS NA BISKUPIAŃSKĄ UBIERANKĘ!
Wydrukuj na sztywnej kartce z bloku technicznego postać i pasek.
Wytnij nożyczkami postać i pasek. Dorysuj oczy i buzię. 

[Grafika. rysunek. 
Pasek do wycięcia.]

[Grafika. rysunek postaci 
do wycięcia.]



PAMIĘTASZ JAK WYGLĄDA STRÓJ BISKUPIAŃSKI? 

Wydrukuj poszczególne elementy ubrań i  pokoloruj obrazki. Pamiętaj 
o wszystkich szczegółach! Tnij tylko po obrysie! 

Wytnij poszczególne elementy (zwróć uwagę, by ciąć po obrysie). Wycięte 
obrazki przyklej na wcześniej wyciętą postać.   Przy stroju Biskupianki – 
smaruj klejem tylko pasek spódników, dzięki temu po odchyleniu spód-
nika widoczne będą kolejne warstwy garderoby. Pamiętaj o  kolejności 
przyklejanych elementów! Na Biskuipźnie wszystko musi się zgadzać! 

Zwróć uwagę gdzie posmarować klejem.  

[Grafika. Komplet rysunków do wykonania zadania przez dzieci, przedstawiających elementy 
stroju biskupiańskiego takie jak: kopka i kryzik, buty damskie, dwa spódniki, fartuch, sukienka 
oraz buty męskie, kapelusz, przód i tył marynarki, kamizelka, spodnie]









MARIA POLOWCZYK 

Śpiewaczka i tancerka z Biskupizny. 
Hafciarka ludowa i początkująca 
kopczorka. 

Pasjonatka biskupiańskich nagrań 
i zdjęć archiwalnych.

[Grafika. Portret kobiety w stroju 
ludowym – biskupiańskim. 
Na zdjęciu autorka scenariusza.]

SZEWCZYK
Scenariusz dotyczy nauki szewczyka. Szewczyk to  jeden z  niewielu 
zachowanych na Biskupiźnie tańców zabawowych, chętnie tańczony 
przez dzieci i młodzież. Ilustruje on, jak sama nazwa wskazuje, pracę 
szewca przy tworzeniu i naprawianiu butów.  Dodatkiem do zabawy 
jest przyśpiewka śpiewana charakterystyczną gwarą biskupiańską. 
Szewczyk jest chętnie wykorzystywany podczas zajęć z  dziećmi, 
bo to również świetna zabawa integracyjna. 

[Grafika. Ikona skrzypce]



Bół tu szewc bół
Szół buty szół
A po czemu?
Po złotemu

A z czego? Ze skóry
Dla matki, dla córy

Bół tu szewc bół
Szół buty szół

[Grafika. Nuty – zapis melodii szewczyka.]

Posłuchaj jak brzmi ta piosenka! 

Zeskanuj kod QR

[Grafika. Kod QR]

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 
Naukę najlepiej zacząć od osłuchania się z muzyką oraz zaznajomienia się 
z tekstem przyśpiewki. Dla chętnych, umiejących grać na instrumentach, 
dołączone są nuty. Przygrywanie do tańca – to biskupiański zwyczaj! 



KIEDY OPANUJEMY JUŻ TEKST CZAS  
NA NAUKĘ TAŃCA!

Para musi przyklęknąć na prawe lub lewe kolano. Śpiewając pierw-
szą część przyśpiewki dzieci naśladują szycie dratwą. W drugiej części 
uderzają pięściami, na przemian, najpierw w kolano partnerki/partne-
ra, następnie w swoje, na wzór uderzania młotkiem o podeszwę buta. 
W trzeciej części wracają do  szycia, by po  śpiewie przejść do  tańca 
wirowego w takt muzyki.

Cały taniec powtarzamy 3 razy.

Zobacz jak wygląda taniec w wykonaniu dzieci z Biskupizny. 

Zeskanuj kod QR

[Grafika. Kod QR]



WITOLD ROY ZALEWSKI

Animator kultury, muzykant, badacz 
ludowych tradycji, realizator dźwięku. 
Na Biskupiznę przyjeżdża podczas 
corocznych Taborów i innych wydarzeń. 
Realizuje różnorodne warsztaty – 
od udźwiękowienia filmów animowanych 
przez teatralne po orkiestrę taborową. 
Obecnie prowadzi Fundację MAŁY 
KOLBERG, która zbiera ludowe zabawy 
dziecięce.

JAK ZROBIĆ SŁUCHOWISKO? 
ZABAWY Z DŹWIĘKIEM
Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku od 5 lat. Poszczególne elementy 
scenariusza można rozdzielać i wykorzystywać osobno jako samo-
istne zabawy i zadania. Proponowane aktywności mają uwrażliwić 
na  otaczające dźwięki, nauczyć aktywnego słuchania, rozbudzić 
wyobraźnię opartą na dźwiękach. Scenariusz zawiera też podstawy 
konstruowania opowieści oraz praktyczne wskazówki do stworze-
nia dzieła dźwiękowego. Bo  dźwiękiem przecież można opowie-
dzieć o swojej wizycie na Biskupiźnie!

Fot. Dominika Oczepa 

[Grafika. Zdjęcie portretowe 
mężczyzny w kapeluszu, 
przedstawia autora scenariusza]

[Grafika. Ikona słuchawki i mikrofon]



CO TO JEST SŁUCHOWISKO? 
Mówią na nie czasami „teatr wyobraźni”. Słuchowisko to dźwiękowa opo-
wieść, która może być tworzona na  żywo, emitowana w  radiu, nagrana 
na płycie lub odtwarzana z pliku cyfrowego. Najważniejsze, że jest to sam 
dźwięk. To  właśnie odpowiednio połączone ze sobą dźwięki pobudzają 
wyobraźnię słuchacza i wciągają go w opowieść.

SŁUCHOWISKO DLA SIEBIE
Najprostszym sposobem na zrobienie sobie słuchowiska jest zamknięcie 
oczu i wsłuchanie się w dźwięki otoczenia.

JAK ZROBIĆ TO SAMEMU?
Spróbuj: zamknij oczy i posłuchaj dźwięków wokół siebie. Spróbuj przy-
słuchać się każdemu z  nich z  osobna. Zauważysz, że  gdy skupisz się 
na jednym dźwięku, pozostałe jakby cichną. Możesz przenosić swoją uwa-
gę z jednego dźwięku na kolejny. Zdecyduj, kiedy Twoje słuchowisko się 
zakończy – po prostu otwórz oczy.

Przypomnij sobie, co zwróciło Twoją uwagę, jaką podróż po otaczającym 
Cię świecie odbyłaś/odbyłeś. Możesz o tym komuś opowiedzieć.

[Grafika. Siedzące dziecko z zamkniętymi oczyma. Po jednej stronie wisi na ścianie zegar, 
po drugiej uchylone okno a za nim drzewa]



SŁUCHOWISKO DLA KOGOŚ
Można zabrać w dźwiękową podróż także inną osobę. Zaproś kogoś, aby 
z zawiązanymi oczami dał się poprowadzić przez różne przestrzenie, choć-
by z jednego pokoju do drugiego. Jeśli będzie uważnie słuchać, zauważy 
wiele ciekawych dźwięków o których może Ci opowiedzieć. Możesz też 
poprosić kogoś, żeby Ciebie w ten sposób poprowadził.

Aby zrobić takie słuchowisko dla siebie i dla innych, można użyć różnych 
przedmiotów i instrumentów muzycznych. Każdy dobry koncert muzycz-
ny jest słuchowiskiem na żywo. Zauważ, że Ty i Twoi słuchacze cały czas 
słyszą dźwięki otoczenia oraz to  jak dźwięki instrumentów odbijają się 
od ścian. Możesz zrobić ogromny hałas, który zdominuje całą przestrzeń, 
możesz też zrobić bardzo cichy, ledwo słyszalny dźwięk. Możesz też zro-
bić taki cichutki dźwięk przy samym uchu (spróbuj najpierw przy swoim!). 
Blisko ucha nawet najcichsze dźwięki są bardzo wyraźne. Uważaj więc 
z głośnymi dźwiękami blisko ucha, bo można zrobić tym krzywdę!

SŁUCHOWISKO TO OPOWIEŚĆ
Te wszystkie zabawy z dźwiękiem już opowiadają historię. Cicho –  
głośno. Wolno – szybko. Długo, długo nic i nagle coś.

A co jeśli chcielibyśmy opowiedzieć jakąś bardziej skomplikowaną  
historię?

Przede wszystkim trzeba zastanowić się, jaka to ma być historia. Może 
znana bajka, może wydarzenie z  naszego dnia, a  może jakiś fragment  
historii naszego regionu? 

Ważne jest, abyśmy sobie tę historię wcześniej mogli opowiedzieć i żeby 
za bardzo nam się nie zmieniała. 

Historie, jakie opowiadamy, mają często początek, środek i koniec. 

W  środku historii zawsze dzieje się coś zaskakującego, coś o  czym na-
prawdę chcemy opowiedzieć. Początek jest po  to, żebyśmy wprowadzili 
słuchacza w świat naszej opowieści a koniec… właściwie nie wiem po co – 
chyba po to, żeby jakoś skończyć opowieść, bo inaczej mogłaby się nigdy 
nie skończyć.



WIĘC UKŁADAMY HISTORIĘ
JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?

Odpowiedzmy sobie na pytania:

Co jest na początku? Gdzie to się dzieje? O kim lub o czym jest historia?

Następnie: 

Co się stało? Jak to się stało? Co się zmieniło?

I na koniec: 

Jak wygląda świat po tej zmianie.

A JAK OPOWIADAĆ DŹWIĘKIEM?
TŁO

Można powiedzieć, że słuchowisko jest obrazem dźwiękowym. 

Ważnym elementem każdego obrazu jest tło. Możemy być na ulicy, albo 
w  lesie, albo w  domu. Każde to  miejsce ma charakterystyczne dla siebie 
dźwięki i brzmienie. Zaczynając pracę nad słuchowiskiem warto się zasta-
nowić w jakich miejscach dzieje się nasza historia i nagrać odpowiednie tła.

Jako tło dźwiękowe możesz też użyć nagrania muzyki.

Wskazówka: 

Nagrania tła muszą być wystarczająco długie, żeby zmieściły się 
na  nich wszystkie inne elementy. Nagrywając tło, patrz na  licz-
nik czasu nagrania. Ja staram się nagrywać tło przynajmniej przez 
minutę.

Podczas nagrywania tła uważaj też, aby nie nagrać dźwięków, które 
są przypadkowe, na przykład swoich kroków. Tło powinno być jak 
najbardziej neutralne.



NARRACJA

Jesteśmy przyzwyczajeni, że historie opowiadamy komuś słowami. Nagra-
nie takiego opowiadania nazywa się narracją. Można ją nagrać samemu, 
albo poprosić kogoś o  opowiedzenie albo przeczytanie historii. To  ma 
znaczenie kto jest narratorem – może to być głos dziecka, dziadka, babci 
a nawet komputera. Głos narratora jest częścią całego świata, jaki tworzy-
my w naszym słuchowisku.

Wskazówka: narrację można nagrać w cichym miejscu, aby w nagraniu nie 
było dźwięków tła. Wtedy mamy więcej możliwości w montażu. Możemy 
dodać inne tło, ciąć i przesuwać fragmenty narracji. 

EFEKTY DŹWIĘKOWE

Możemy użyć dźwięków do  ilustrowania naszej opowieści. Na przykład 
kiedy narrator opowiada, że  ktoś wchodzi do  ciemnego domu możemy 
dodać dźwięk skrzypiących drzwi i  nieśmiałych kroków na  drewnianej 
podłodze. Wszystkie te dźwięki również opowiadają historię. Pamiętasz 
doświadczenie z  zamkniętymi oczyma? Słuchając otoczenia doskonale 
wiesz co się wokół ciebie dzieje. 

Wskazówka: nagrywając efekty dźwiękowe włącz nagranie trochę wcze-
śniej i wyłącz chwilę po zakończeniu dźwięku. Dzięki temu będzie można 
dopasować nagrany efekt do pozostałych dźwięków. 

NAGRYWAMY SŁUCHOWISKO

METODA  “WSZYSTKO NA RAZ”.

Można całe słuchowisko nagrać w całości od początku do końca – jak te-
atr na żywo.

Przygotuj sobie opowieść, najlepiej spisz ją na kartce. Opowiedz lub prze-
czytaj ją kilka razy na próbę.

Przygotuj efekty dźwiękowe i instrumenty. Możesz robić efekty na żywo 
wykorzystując różne przedmioty. Możesz też odtwarzać różne dźwięki 
z drugiego urządzenia, na przykład z komputera.

Dobrze jest zaprosić kogoś do wspólnego nagrywania.



Przygotuj sobie jeszcze odpowiednie warunki – uprzedź domowników, 
że będziesz nagrywać (pamiętaj, żeby dać im znać kiedy skończysz!).

Nagrywać możesz nawet smartfonem. Większość ma aplikację dyktafon 
i od tego łatwo zacząć. Zanim zaczniesz nagrywać całość – zrób kilka prób, 
żeby upewnić się, że wszystko dobrze słychać.

[Grafika. Ilustracja przedstawia interfejs aplikacji do nagrywania dźwięku na ekranie smart-
fona. Na środku ekranu znajduje się okrągły przycisk z  ikoną mikrofonu. Powyżej licznik 
czasu nagrania a w dolnej części wykres fali dźwiękowej]

METODA “WARSTWA PO WARSTWIE”

Nagrane dźwięki możesz ze sobą łączyć. Potrzebujesz do tego odpowied-
niego programu na komputer, tablet lub smartfon. Takie programy na-
zywają się DAW (z  angielskiego Digital Audio Workstation). Pozwalają 
umieścić dźwięki na kilku ścieżkach, dostosować ich głośność a nawet na-
łożyć efekty – na przykład echo. 

Montując swoje słuchowisko zacznij od  narracji. Dokładając kolejne 
dźwięki upewniaj się, że nie zagłuszają słów narratora. 



Być może będziesz potrzebować trochę więcej czasu, żeby nauczyć się ob-
sługi programu i zmontować swoje słuchowisko, ale dzięki wykorzystaniu 
ścieżek możesz jeszcze ciekawiej opowiedzieć swoją historię.

[Grafika. Ilustracja przedstawia interfejs aplikacji mobilnej DAW. W poprzek ekranu 
znajdują się trzy ścieżki dźwiękowe zawierające segmenty z wykresem fali dźwiękowej. 
Po lewej stronie każdej ścieżki znajduje się sekcja ustawienia głośności ścieżki. W dolnej 
części ekranu znajdują się przyciski sterujące odtwarzaniem i nagrywaniem. Na środku 
znajduje się pionowa linia oznaczająca miejsce odtwarzania]

Gotowe słuchowisko możesz zapisać w pliku dźwiękowym i wysyłać zna-
jomym. Możesz też opublikować w serwisie takim jak SoundCloud. 

Powodzenia!



[Grafika. Zdjęcie przedstawia dwie młode kobiety,  
autorki scenariusza, w strojach biskupiańskich}

BISKUPIANKI W PODRÓŻY
Daria Andrzejewska i Magdalena Wojciechowska

Od lat prowadzą warsztaty rękodzielniczne dla dzieci i dorosłych, w tym 
osób z niepełnosprawnościami. Podczas zajęć „Magiczna podróż po Bi-
skupiźnie” przenoszą uczestników w  czasie, pozwalając im spróbować 
biskupiańskiego życia. Podróżują też dosłownie – zapraszane są z  bisku-
piańskimi warsztatami  i prezentacjami  rękodzieła w różne miejsca w Pol-
sce a także za granicę. 

SMACZNA PODRÓŻ PO BISKUPIŹNIE
Scenariusz dotyczy połączonych zajęć kulinarnych i  rękodzielniczych. 
Dzieci dowiedzą się, jak wyglądał tradycyjny fartuch biskupiański, zdo-
biony haftem z charakterystycznym motywem kwiatowym oraz poznają 
przepis na kruche ciasteczka w kształcie kryzy – kołnierzy-
ka zdobiącego szyje Biskupianek. Podczas zajęć uczestnicy 
wykonają samodzielnie fartuch oraz go ozdobią. Scena-
riusz zawiera również przepis na biskupiańskie ciastka i ich 
wykonanie.

[Grafika. Ikona mapa]



WPROWADZENIE
Kruche ciastka były i są  nadal bardzo popularne w biskupiańskiej kuchni. 
Lubiane przez dzieci i  gospodynie, łatwe do przygotowania i doskonale 
smakujące z kawą zbożową z mlekiem.  W biskupiańskiej kuchni panie 
zawsze nosiły fartuszek. Kolorowy, kwiatowy, w paski, kratki a także ele-
gancki biały z kwiatowym haftem, kiedy przyjmowały gości. Zanim więc 
zabierzemy się za pieczenie ciastek musimy wykonać fartuch i go ozdo-
bić.  Będą słodkie przysmaki z Biskupizny, więc i fartuch potrzebny będzie 
tradycyjny, a ten z haftem jest wyjątkowy, bo nie ma takiego haftu nigdzie 
indziej na świecie. 

NA FARTUCH POTRZEBNE BĘDĄ: 

[Grafika. Na bielonej ławce znajdują się materiały potrzebne do wykonania fartuszka: biała 
tkanina, tasiemka, igła i nitka, nożyczki, ołówek, pędzle i plastikowe butelki z kolorowymi 
farbami].

 ▼ biały lub jasny, bawełniany lub lniany, kawałek tkaniny o wymia-
rach odpowiadających fartuszkowi, 

 ▼ biała lub jasna tasiemka (pasek do zawiązania fartuszka), 
 ▼ igła i biała lub jasna nitka, nożyczki, 



 ▼ kalka (opcjonalnie), 
 ▼ ołówek, pędzel , 
 ▼ farba akrylowa (trwale barwiąca tkaninę), 
 ▼ lub farba plakatowa, tempera – szczególnie dla maluchów,  
łatwa do sprania ze wszystkiego :) 

JAK WYKONAĆ:

1. Do białej tkaniny doszyć z jednej strony tasiemkę,  
tak aby powstał pasek. 

[Grafika. Fragment dłoni trzymającej białą tkaninę,  
na niej ścieg prosty przeszyty białą nicią i igła wbita w tkaninę] 



2. Załączony szablon ze wzorem przenieść na fartuszek za pomocą kalki 
jeśli tkanina jest gruba, lub podłożyć  pod tkaninę i odrysować na tkaninie 
delikatnej (płótno). 

[Grafika. Wzór haftu kwiatowego, czarny na białym tle]



3. Przerysowany wzór wypełnić kolorową farbą, zostawić do wyschnięcia

[Grafika – fragment dłoni trzymającej 
pędzelek w trakcie malowania wzoru 
kwiatowego kolorem zielonym na białej 
tkaninie]

[Grafika – fragment bielonej ławki, na niej 
ustawione są butelki z kolorowymi 
farbami, tacka z wyciśniętą mieszanką farb 
i pędzlem oraz fartuch z pomalowanym 
na kolorowo haftem]

A TERAZ ZAPRASZAMY DO PIECZENIA  
BISKUPIAŃSKICH CIASTECZEK!

Mamy też dla Was niespodziankę.  Zdradzimy Wam, jak wykonać ciastka 
naprawdę biskupiańskie! Upieczemy kruche ciasteczka w kształcie bisku-
piańkich kryzików (tiulowych, misternie haftowanych kołnierzyków, które 
zdobią szyję Biskupianek).

W takich kryzikach i całym naszym stroju  regionalnym  uśmiechamy się 
do was ze zdjęcia :) 

PRZEPIS: 

 ▼ 200 g masła
 ▼ 2,5 szklanki maki pszennej
 ▼ 3/4 szklanki cukru pudru
 ▼ 1 jajko



 ▼ 1 łyżka cukru waniliowego
 ▼ 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 ▼ szczypta soli
 ▼ cukier do posypania ciastek

Potrzebne będą też foremki na małe babeczki lub szklanka  
do wyciśnięcia ciastek.

[Grafika – bielona ławka, lniana serwetka z nadrukowanym koronkowym wzorem, 
na niej składniki do pieczenia ciasteczek: mąka w plastikowym pojemniku białym, cukier 
w pojemniku brązowym z łyżeczką, cukier waniliowy, proszek do pieczenia w torebkach, 
rozpakowana kostka masła, dwa jajka, wieczko od pojemnika z cukrem, wałek do ciasta,  
foremki do ciasta w w glinianej, emaliowanej  misie, kruche ciastka na talerzyku]. 

Podane składniki (poza cukrem do posypania) przełóżcie na blat lub do du-
żego naczynia i siekajcie nożem na małe kawałki, zagniatajcie do uzyskania 
jednolitego ciasta.  Nie podsypujcie za mocno mąką, bo ciastka będą twarde.  



Wstawcie do lodówki na 20-30 minut. Rozwałkujcie ciasto i wytnijcie kry-
ziki foremkami do  babeczek lub szklanką (dodatkowo nacinamy ząbki 
dookoła). Tak wycięte ciasteczka przyłóżcie z jednej strony do cukru wy-
sypanego do miseczki lub obsypcie je cukrem z jednej strony i wstawcie 
do nagrzanego do 200 C piekarnika. Pieczcie ok. 10 – 12 minut, aż zaczną 
rumienić się na brzegach. Po ostudzeniu są gotowe i przepyszne 

Smacznego! 

[Grafika – fragment bielonej ławki, na niej fragment lnianej serwety z nadrukowanym 
koronkowym wzorem, na niej biały fartuch z pomalowanym wzorem kwiatowym, fragment 
talerzyka z kruchymi ciastkami, jedno ciastko nadgryzione leży na fartuchu]



GRZEGORZ AJDACKI

Propaguje tradycyjne tańce, zabawy 
i  opowieści regionalne wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Od 2004 r. prowa-
dzi warsztaty na Taborach Domu Tańca 
oraz zajęcia, imprezy i projekty tanecz-
ne w wielu miejscach Polski i za granicą. 
Jest współtwórcą Taboru Wielkopolskie-
go. Ciągle pogłębia swoją wiedzę i umie-
jętności podróżując po kraju i ucząc się 
od wiejskich mistrzów. Od 2002 r. zwią-
zany ze Stowarzyszeniem „Dom Tańca” 
w Warszawie.

BAJKODRAMA
WSKAZANIA
Scenariusz jest przeznaczony do  pracy z  dziećmi i  młodzieżą 
ze szkoły podstawowej. Przykładowa bajka mówiona jest gwarą bi-
skupiańską, a film na jej podstawie powstał w Starej Krobi podczas 
jednego z  taborów. Bajka, ze względu na  zawarte treści, najlepiej 
nadaje się dla dzieci od ósmego roku życia.

Fot. Grzegorz Ajdacki z córką

[Grafika. Zdjęcie mężczyzny 
w okularach, w peruce 
z czerwonymi warkoczami, 
razem z nim dziewczynka, która 
wyciąga język. Autor scenariusza 
z córką]

[Grafika. Ikona teatralne maski]



BAJKODRAMA
Na  początku powinniśmy sobie wytłumaczyć, czym jest drama. Drama 
to – dla dorosłych – metoda pracy, a dla dzieci – gra, zabawa pomocna 
w  kształtowaniu osobowości poprzez rozwijanie wyobraźni i  wrażliwo-
ści. Uczy aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpra-
cy z innymi ludźmi. Odnosi się do naturalnej dla człowieka umiejętności 
wchodzenia w role, a wywodzi się z zabawy w naśladowanie zwierząt, za-
wodów czy bohaterów już przez najmłodsze dzieci. 

Bajkodrama to określenie robocze, używane niekiedy przez osoby, które 
wykorzystują dawne, tradycyjne bajki i opowieści ludowe w pracy metodą 
dramy. Osoby te często nazywają siebie „opowiadaczami”, gdyż w swoich 
działaniach silnie nawiązują do dawnych zwyczajów, kiedy ludzie zbierali 
się, żeby opowiadać sobie bajki i historie. 

Dawno temu opowieści takie towarzyszyły też obrzędom, podczas których 
odgrywano związane z nimi sceny – ruchem, tańcem, gestem, a opowiada-
cze, odgrywający i uczestnicy wczuwali się w postacie z opowieści.

Zobacz jak bawią się dzieci na zdjęciu. 

[Grafika. Dzieci bawią się w kręgu na świeżym powietrzu. Stoją na jednej nodze. 
Mężczyzna w kapeluszu siedzi tyłem i gra na akordeonie. W tle zielone drzewa]



CECHY DRAMY
Podczas gry-zabawy dramowej kładzie się nacisk przede wszystkim na to, 
by wniknąć w psychikę odgrywanych postaci, by zrozumieć i dobrze ode-
grać ich decyzje i zachowania. Scenariusz dramy skupia się na postawieniu 
graczy przed trudnymi wyborami i problemami. Jest zwykle skierowany 
na wewnętrzne przeżycia postaci i ich drogę do rozwiązania problemów. 
Wchodzenie podczas dramy w różne role pozwala obserwować i przeży-
wać nie tylko reakcje wypływające z naszych własnych doświadczeń, lecz 
także te wydobyte z odgrywanej roli. Dzięki temu możemy spojrzeć z dy-
stansu i przeanalizować sytuacje, czy problemy, a także nazwać i odróżnić 
emocje, które towarzyszą jej odgrywaniu. Pozwala to lepiej zrozumieć in-
nych oraz siebie, oraz trenować nowe zachowania i umiejętności.

RÓŻNICE MIĘDZY DRAMĄ A TEATREM
Drama w pewnym sensie przypomina pracę aktorską, ale w rzeczywistości 
się od niej różni, bo ma odmienny cel. W pracy aktorskiej w teatrze naj-
ważniejsze jest takie odegranie roli przez aktora, aby wywarło to określone 
wrażenie na widzu. Ważne jest zatem to, co przeżyje widz. W dramie nie 
ma podziału na widzów i aktorów, gdyż wszyscy są uczestnikami, a naj-
ważniejsze jest wewnętrzne wczucie się w sytuację bohatera. Co prawda 
w dramie może dojść do pokazania efektów pracy (jako przedstawienia), 
ale również wówczas najważniejsze jest wczucie się grających w problemy 
swoich bohaterów. Poza tym granica między uczestnikami a oglądającymi 
mocno się zaciera, gdyż łatwo dochodzi do emocjonalnego angażowania 
się oglądających w sprawy bohaterów.

ROZPOCZĘCIE, CZYLI OPOWIEDZENIE BAJKI 

(historii, legendy)
Bajkę można przeczytać, ale można ją też opowiedzieć. Opowiadanie 
jest z pewnością lepsze, gdyż osoba mówiąca wcześniej poznaje daną hi-
storię, może ją przemyśleć i wie, które momenty ma bardziej podkreślić. 
Opowiada własnymi słowami, może ją też trochę skrócić lub wydłużyć 
w dowolnym momencie, w zależności od  skupienia słuchaczy. W czasie 
opowiadania opowiadacz często angażuje się emocjonalnie, utożsamia się 
z jej bohaterami.

Waszym zadaniem jest wsłuchanie się w historię i być może już na tym 
etapie wewnętrzne przeżycie sytuacji, jaka dotknęła bohatera, bohaterów. 



Proponuję Wam do posłuchania „Bajkę o niedźwiedziu królewiczu”, którą 
nagraliśmy podczas jednego z Taborów na Biskupiźnie:

https://wolnelektury.pl/info/z-naszej-bajki/ 

DYSKUSJA I PRZEMYŚLENIA
Po wysłuchaniu bajki warto o niej porozmawiać. Być może coś nie było 
dla Was zrozumiałe, gdyż opowieść była mówiona starą gwarą. Dopytajcie 
się, wyjaśnijcie wszystko, czego nie zrozumieliście. 

Przemyślcie, czyje postępowanie było nie fair, kto ucierpiał, kto pomógł.  
A  teraz postawcie się w  sytuacji którejś z  postaci. Przypomnijcie sobie 
początek opowieści, powiedzcie własnymi słowami, co się wydarzyło. Na-
stępnie wyobraźcie sobie, co główna postać (w tym przypadku królewna) 
wtedy odczuwała.

Przejdźcie do następnej ważnej sytuacji w życiu głównej postaci. Powiedz-
cie, co ją spotkało. Opiszcie uczucia, które mogła czuć królewna, gdy była 
na wodzie np. podczas burzy i gdy dobiła do brzegu. Jak przystosowała się 
do życia w nowych warunkach?

Postarajcie się opowiedzieć, co dalej się stało z główną postacią. Co zmie-
niło jej sytuację i czy zmieniło na lepsze czy na gorsze. Określcie, jak się 
zachowywała wobec głównej bohaterki nowa postać, która pojawiła się 
w opowieści i jak się czuła ta nowa postać.

Postępujcie tak z każdym nowym wątkiem w opowieści, opiszcie uczucia 
każdego z pojawiających się bohaterów, aż dojdziecie do jej końca. 

PODZIAŁ RÓL
Po przedyskutowaniu bajki podzielcie się rolami, w jakie się wcielicie. Je-
śli jest Was dużo, możecie stworzyć kilka mniejszych grup. Jeśli jest Was 
mało, jedna osoba może odgrywać parę ról. Pamiętajcie, że nie tylko role 
głównych bohaterów są ważne, ale też tych, o  których być może zapo-
mnieliście powiedzieć. W tym przypadku mogą to być mieszkańcy miasta, 
straże, towarzysze polowania, żołnierze jednej lub drugiej z walczących 
stron. Gdy zaczniecie dłużej pracować nad poszczególnymi rolami, okaże 
się pewnie, że warto też stworzyć jakieś nowe niezbędne postacie, np. ko-
nie, może psy.

https://wolnelektury.pl/info/z-naszej-bajki/


Niekiedy się zdarza, że ról jest mało, a Was jest więcej. Zawsze też ktoś 
może być nieśmiały, czuć strach przed pokazaniem uczuć, doznań, które 
wiążą się z jakąś z odgrywanych postaci. Pamiętajcie, że dla takich osób 
też jest miejsce w dramie: mogą zaangażować się w robienie scenografii, 
strojów, grę na  instrumentach, tworzenie efektów dźwiękowych czy też 
w pracę ze światłem. Mogą też pomagać innym np. w przebieraniu.

Zobaczcie na zdjęcie – tak dzieci naśladują niedźwiedzie wspinające się 
po drzewach do barci z miodem

[Grafika. Dzieci w sali gimnastycznej wspinają się pod drabinkach przy ścianie]

RUCHOWE ĆWICZENIA FIZYCZNE
Przechodzimy do etapu, w którym bardzo ważne jest fizyczne wczucie się 
w postaci. A niektóre z nich w naszym opowiadaniu muszą się znacznie 
zmęczyć. Przypominamy sobie teraz ważne sytuacje z bajki i pokazujemy 
je poprzez różne gry i zabawy ruchowe. (Jeśli mamy możliwość dobrania 
do ćwiczeń muzyki, to może być ona niezwykle pomocna). 

W przypadku „Bajki o niedźwiedziu królewiczu” do takich ważnych sytu-
acji należą: płynięcie w łódce, budowanie jamy-domu, zdobywanie poży-
wienia w lesie, przepływanie na drugi brzeg wody i powrót tą sama drogą 
ze zdobyczami, polowanie na niedźwiedzia, walka dwóch armii. Nie musi-
cie wymyślać szczególnych gier sprawnościowych lub zabaw, żeby wczuć 
się fizycznie w dane sytuacje. Np. łódkę możecie stworzyć z własnych ciał. 



Pomyślcie, jak porusza się niedźwiedź, co je i jak zdobywa pożywienie, jak 
np. wspina się na drzewa, jak łowi wielkie łososie. Wyobraźcie sobie (lub 
przypomnijcie), w jaki sposób mieli się mięso i robi z niego kiełbasę, albo 
ile się trzeba napracować, żeby zrobić dobre ciasto na chleb. Wykonajcie 
te czynności. Z kolei przy polowaniu na niedźwiedzia możecie wykorzy-
stać grę w dwa ognie, lokalną wersję zabawy w starego niedźwiedzia itp.

ODEGRANIE SCENEK
Pewnie już na  etapie podziału ról niektórzy z Was zaczęli się wczuwać 
w wybrane postaci. Teraz – przy tworzeniu poszczególnych scenek – po-
winniście wykorzystać doznania, które odczuwaliście, myśląc i  mówiąc 
o tym, jak w danej chwili czuli się poszczególni bohaterowie. Emocjonal-
ne zaangażowanie w  trakcie wchodzenia w  role jest bardzo ważne. Być 
może za pierwszym razem nie uda Wam się pokazać uczuć postaci, które 
odgrywacie, może nawet nie uda się to wystarczająco dobrze za drugim 
i trzecim razem. Próbujcie dalej. 

Pamiętajcie, że  nie jest szczególnie ważne to, ile kroków kto przeszedł, 
co dokładnie powiedział, ale to CO ODCZUWAŁ. Jeśli był to strach, prze-
straszcie się naprawdę. Jeśli był to płacz ze smutku, przypomnijcie sobie 
sytuację, w której kiedyś Wam zrobiło się strasznie smutno. Jeśli czuł zmę-
czenie, oddychajcie i poruszajcie się, jak byście byli zmęczeni.

W odegraniu scenek mogą pomóc ćwiczenia ruchowe, którymi pokazy-
waliście ważne sytuacje, jakie miały miejsce w bajce. Możecie też jednak 
wymyślić zupełnie nowe ruchy, bardziej dostosowane do scenki. Nie zapo-
mnijcie jednak, co odczuwaliście przy danej zabawie. Na przykład  w naszej 
bajce bardziej istotne jest to, jak bardzo męczące jest pływanie z worem 
załadowanym ciężkimi zdobyczami niż styl, jakim płyniecie.

INSCENIZACJA
Jak już wcześniej zaznaczono, celem dramy nie jest przedstawienie. Jej 
istota polega na wczuciu się  w postaci, przez co doskonali się umiejęt-
ności współpracy z innymi. Może się jednak tak zdarzyć, że osoby grające 
i  pracujące przy niej chcą pochwalić się efektami swojej pracy. Można 
wówczas doprowadzić do inscenizacji, pamiętając, co jest jej celem.

Efekt końcowy warto planować w zależności od czasu, który chcemy po-
święcić na zadanie. Jeżeli mamy na nie półtorej godziny, jesteśmy w stanie 
opowiedzieć bajkę, porozmawiać o emocjach, towarzyszących postaciom, 
zaangażować się w działania ruchowe i ewentualnie odegrać scenki, wczu-



wając się w bohaterów. Jeśli jednak mamy więcej czasu, np. kilka godzin 
dziennie przez pięć-siedem dni, efektem końcowym będzie pewnie insce-
nizacja. Jest wtedy dużo czasu na przepracowanie całej historii, zaangażo-
wanie emocjonalne w poszczególne role, stworzenie scenografii i strojów, 
a przede wszystkim na rozwijanie umiejętności współpracy.

ZAKOŃCZENIE
Bez względu na to, ile mamy czasu, dramę dobrze jest zakończyć podsu-
mowaniem – rozmową na temat doznań, które towarzyszyły nam w grze. 
Nawet jeżeli nie wszystkie tematy zostaną wówczas poruszone, czas 
na osobiste przemyślenia z pewnością każdy znajdzie później w zaciszu 
domowym.

Miłej zabawy!



[Grafika. Zdjęcie kobiety i mężczyzny – autorów scenariusza, siedzących wśród 
instrumentów z różnych stron świata; są to: bęben szamański, misa kryształowa, hang 
drum, dzwonki koshi, didjeridu, kij deszczowy, sansula, konga, burzownik, wirująca fala, 
spadające gwiazdy. Mężczyzna ubrany w kamizelkę z kapturem, spodnie i czapkę gra 
na hapi drumie, kobieta w stylizowanym stroju ludowym trzyma w rękach skrzypce]

MAGDALENA WOJCIECHOWSKA 
Stworzyła Pracownię Artystyczną - z pasji do tworzenia rzeczy niepowta-
rzalnych i pięknych, takich jak: unikatowe prezenty, dekoracje, malarstwo 
czy rzeźba. Pracownia to również spotkania i warsztaty edukacyjne. Sce-
nariusz jej autorskich zajęć to nowy sposób na opowiadanie tradycyjnych 
legend i tworzenie zabaw inspirowanych tymi opowieściami.

[Grafika. Ikona mapa]



LEGENDA BISKUPIAŃSKA 

CZY WIESZ CO TO JEST LEGENDA?
Legenda to opowieść przekazywana w formie ustnej na długo przed utrwa-
leniem na piśmie. Opowiada o mędrcach, świętych, władcach, politykach, 
wojownikach lub innych popularnych bohaterach. Zawiera obok elemen-
tów zdarzeń realistycznych, także wątki fantastyczne, magiczne i bajkowe.  

CZY ZNASZ LEGENDY BISKUPIAŃSKIE?

Posłuchaj legendy biskupiańskiej. 

Zeskanuj kod QR. 

[Grafika – kod QR do zeskanowania]

ZAMKNIJ OCZY I RAZ JESZCZE  
PRZYPOMNIJ SOBIE ZASŁYSZANĄ HISTORIĘ

Czy potrafisz wymienić bohaterów tej opowieści? Oto mała podpowiedź:
Dobruchna, Grabonóg, Czarnoksiężnik Twardowski, Ojciec Dobruchny, 
ksiądz, posłańcy, sługa, straż , goście weselni, konie.

Czy pamiętasz miejsca, w których dzieje się akcja opowieści? Wypisz je, 
np. zamek, potok itp.

Może masz ochotę zaprezentować tę legendę w formie teatrzyku? 



OTO JAK PRZYGOTOWAĆ KUKIEŁKI DO TEATRZYKU
POTRZEBNE BĘDĄ: 

 ▼ kartki papieru, 
 ▼ kredki albo pisaki, 
 ▼ nożyczki, 
 ▼ klej i patyczki (np. długie wykałaczki). 

PIERWSZĄ, PRZYKŁADOWĄ KUKIEŁKĘ ZROBIMY  
DLA POSTACI GRABONOGA. 
Zaczynamy od rysunku Grabonoga na koniu. 

Pokoloruj rysunek, wytnij postać, przyklej  do  wyciętej postaci długą 
wykałaczkę.

W ten sposób przygotuj postaci tej legendy i inne elementy tła.

Raz jeszcze odtwórz nagraną legendę, słuchaj opowieści w tle i zaprezen-
tuj teatrzyk.



[Grafika. Para muzyków siedzi w ogrodzie pod jabłonią. Dziewczyna ubrana w niebieski 
spódnik z Biskupizny siedzi na ławeczce i  uśmiecha się. Chłopak siedzi na czarnym etui 
od akordeonu, gra na akordeonie i spogląda na dziewczynę]

DAGA GREGOROWICZ I  SZYMON PIGUŁA 
Daga Gregorowicz – kompozytorka, autorka tekstów, wokaliska, twórczy-
ni muzyki elektronicznej. Założycielka polsko-ukraińskiego zespołu world 
music DAGADANA oraz poznańsko- bydgoskiej formacji DOBRE BO DO-
BRE. Śpiewa w elektro-folkowym projekcie PROVINZ POSEN. Zafascy-
nowana przetwarzaniem głosu i wplataniem go w muzykę elektroniczną 
i ludową. Członkini Partnerstwa na rzecz Biskupizny. Wraz z polsko-ukra-
ińskim zespołem DAGADANA promuje kulturę mikroregionu zarówno 
na wydawnictwach płytowych interpretując utwory biskupińskie, jak i wy-
konując je na całym świecie.

Do wspólnego muzykowania zaprosiła Szymona Pigułę, któ-
ry występował na  pierwszym krążku zespołu, w  utworze 
Tango. Szymon, jako wieloletni miłośnik kultury ludowej 
ziem Śląska i Zagłębia tym razem odnajduje się w trady-
cjach Wielkopolskich. Na akordeonie gra od dziecka, teraz 
swoją wiedzę przekazuje dzieciom i dorosłym na Podha-
lu i Śląsku.

[Grafika. Ikona puzzle]



MUZYCZNE PUZZLE I  ŚPIEW 
Scenariusz dotyczy nauki śpiewu dzieci w wieku 5-9 lat.  Dzieci poznają 
prostą technikę zapamiętywania tekstu i melodii. Zapoznają się z gwarą 
biskupiańską oraz nauczą się dziecięcej piosenki pt. „Jaskółeczka”. 

Na Biskupiźnie, śpiew towarzyszył dzieciom już od najwcześniejszych lat. 
Śpiewano bowiem przy każdej okazji – podczas pracy, świętowania, zaba-
wy. Dzieci śpiewały razem z dorosłymi i uczyły się od nich w czasie spo-
tkań rodzinnych, pomagając w  pracach polowych itp. Potem wyuczone 
piosenki wykorzystywały w zabawach z rówieśnikami. Zdarzało się, że ma-
luchy wkradały się do karczmy i ukrywały pod stołami by tylko posłuchać 
biskupiańskich melodii! 

„Jaskółeczka” jest krótką piosenką, ale na  Biskupiźnie można śpiewać 
i tańczyć powtarzając wielokrotnie tę samą melodie i tekst. 

Melodię tę można często usłyszeć na zabawach, kiedy to tańczy się naj-
szybszy i  najpopularniejszy taniec na Biskupiźnie, czyli wiwat. Podczas 
wiwata może zakręcić się w głowie! Nasza piosenka też będzie mknąć!

POTRZEBNE BĘDĄ: 

 ▼ kartki papieru i drukarka do wydrukowania arkuszy  
z puzzlami

 ▼ nożyczki 
 ▼ kredki albo farby do kolorowania 
 ▼ komputer/telefon/tablet z dostępem do Internetu  
do odtworzenia filmu 



NAJPIERW PRZYGOTUJ PUZZLE!
W zapamiętaniu słów piosenki pomogą obrazkowo- słowne puzzle. Wy-
drukuj arkusz i  wytnij każdy element. Najlepiej w  2 egzemplarzach, by 
jeden komplet traktować jako podpowiedź. 

ARKUSZ Z PUZZLAMI 

[Grafika z rysunkami ilustrującymi słowa piosenki. Materiał  
na potrzeby ćwiczenia z dziećmi]

A nie wszystkie

A nie wszystkie

jaskółeczki

panieneczki

nad wodą latają,

mi się podobają



Pies

pokojówka

kuet

złedzij

wierny sługa

Najładniejsze

jest to dziywcze co z widłami chuodzi



POSŁUCHAJ PIOSENKI!
Na Biskupiźnie głównie grają ją dudy wielkopolskie i skrzypce podwiązane, 
ale często pojawia się też akordeon, który dziś będzie jednym z bohaterów.

Zeskanuj kod QR

[Grafka - kod QR]

„JASKÓŁECZKA”

A nie wszystkie jaskółeczki nad wodą latają, 
A nie wszystkie panieneczki mi się podobają. 

Pies, kuet, wierny sługa, 
pokojówka złedzij,

Najładniejsze jest to dziywcze, 
co z widłami chuodzi! 

Naucz się tekstu na pamięć!  Powtarzaj tekst, patrząc na oryginał kartki.  
Ułóż puzzle w kolejności. 

Osłuchaj się z piosenką i śmiało śpiewaj!  Zwróć uwagę na gwarę.  Pamię-
taj, że kot na Biskupiźnie to „kuet”



CZAS NA KOLEJNE ZADANIE. 
Posłuchaj drugiej zwrotki piosenki. 

Kliknij w link albo zeskanuj kod QR. 

[Grafika -kod QR]

A oto dalszy tekst piosenki: 

Żandarm jedzie, żandarm jedzie,
matka krowę doi

Dała mu się mleka napić,
aż mu pympek stoi.

Pies, kuet, wierny sługa, 
pokojówka złedzij,

Najładniejsze jest to dziywcze, 
co z widłami chuodzi!

Czy już wiesz o czym opowiada druga zwrotka piosenki? 

Spróbuj samodzielnie narysować obrazki na puzzlach, wytnij je a potem… 
naucz piosenki kogoś z domowników albo kolegę czy koleżankę. 

Pomaluj wcześniej obrazki, wówczas nauka będzie  
jeszcze bardziej przyjemna!

[Grafika przedstawiająca arkusz, z zaznaczonymi miejscami, w których dzieci narysować 
mają obrazek ilustrujący słowa piosenki. Materiał na potrzeby ćwiczenia]



Żandarm jedzie

krowę doi

Żandarm jedzie

Dała mu sie mleka 
napić,

Matka

Aż mu pympek stoi

Pies kuet wierny sługa



pokojówka

jest to dziywcze

złedzij

co z widłami

Najładniejsze

chuodzi



PRZYJĘCIE U BABCI W OGRODZIE 
Scenariusz dotyczy połączonych zajęć modowych i  kulinarnych. Zapra-
szamy dzieci do stołu i uczymy przyrządzać słodkie przysmaki, do przy-
gotowania których wykorzystujemy w szczególności dary natury, w tym 
również owoców z wiejskich sadów. natury.  Zwrócimy tez uwagę dzieci 
na poszczególne elementy stroju biskupiańskiego i zaprosimy do zabawy 
z modą, zachęcając do łączenia stroju ludowego i ubrań dziecięcych no-
szonych chętnie przez dzieci na co dzień. 

[Grafika. Ikona trąbka imprezowa]

JOLANTA ŁABUSIŃSKA
BISKUPIANKA 

Założycielka Grupy Modowej „Kryza” 
i  pomysłodawczyni pokazu mody „Pa-
ryski szyk, biskupiański  dryg”.  Tworzy 
nowoczesne stylizacje inspirowane stro-
jem biskupiańskim oraz eleganckie de-
koracje stołu, wykorzystujące motywy 
przyrody i wiejskiego ogrodu. 

Zdjęcie Jolanta Łabusińska 

[Grafika. Zdjęcie kobiety –  
autorki scenariusza]



WPROWADZENIE 
Wakacje u babci na wsi to zawsze była wielka frajda i przygoda. Zabawy 
na świeżym powietrzu, wyprawy na łąki i pola,  owoce zrywane prosto 
z drzewa! Towarzystwo rówieśników i wiejskie smakołyki!

Przyjrzyjcie się zdjęciom. Zobaczcie jak bawią się dzieci w biskupiańskim 
ogrodzie!

[Grafika. Zdjęcie przedstawia kobietę, 
dziewczynkę i chłopca, którzy siedzą 
na skrzynkach. Każda osoba ma na sobie 
elementy stroju ludowego. Kobieta – 
chustę, dziewczynka korale i kryzik, 
chłopiec – różową marynarkę – jakę. 
Kobieta i dziewczynka trzymają w ręce 
szmaciane lalki biskupiańskie].

[Grafika. Zdjęcie. Kobieta i dziewczynka 
siedzą na skrzynkach. Chłopiec stoi przy 
huśtawce i huśta w niej małą dzieczynkę. 
Wszyscy mają na sobie elementy stroju 
biskupiańskiego. Kobieta – chustę, siedząca 
dziewczynka kryzik i korale, chłopiec – 
rożową marynarkę – biskupiańską jakę. 
Kobieta i siedząca dziewczynka trzymają 
w ręce szmaciane lalki biskupińskie. 
Przed nimi na udekorowanej skrzynce 
rozstawione są: tort z owocami, lemoniada 
w dużym słoju, talerz z wypiekami oraz 
arbuz z owocowymi szaszłykami. Siedząca 
dziewczynka je owocowego szaszłyka. 
Dziewczynka na huśtawce ma czerwone 
kokardki we włosach]



[Grafika. Zdjęcie. Dwoje małych dzieci 
w ogrodzie. Chłopiec w czarnym ubranku je 
owocowego szaszłyka, dziewczynka ma we 
włosach czerwone kokardki]. 

[Grafika. Zdjęcie. Chłopiec w dżinsowych, 
krótkich spodenkach, adidasach i różowej 
marynarce – biskupiańskiej jace stoi 
obok udekorowanej skrzynki, na której 
postawiony jest arbuz z wbitymi 
w niego owocowymi szaszłykami. W tle 
za chłopcem dziewczynka na huśtawce]

Przyjrzyj się również dokładnie, jakie smakołyki przygotowane zostały 
na to ogrodowe party!

[Grafika. Zdjęcie przedsta-
wia nakrytą białym obrusem 
skrzynkę, na której usta-
wione są: tort z owocami, 
arbuz z wbitymi w niego 
owocowymi szaszłykami, 
talerz z wypiekami – bu-
łeczkami i drożdżówkami 
oraz duży słoik z owocami 
i lemoniadą].



Takie smakołyki możecie przygotować sami, nie tylko podczas wakacji 
na Biskupiźnie!

Do prac kuchennych zachęcamy dzieci, ale uwaga – niezbędna będzie tu-
taj pomoc osoby dorosłej!

Oto przepisy:

LEMONIADA Z BZU  
CZARNEGO I  MIĘTY
Z kwiatów czarnego bzu, zwanego na Biskupiźnie hyćką, można zrobić 
syrop, który jest bazą do lemoniady i może być wykorzystywany również 
zimą! 

DO JEGO PRZYGOTOWANIA POTRZEBNE SĄ:

 ▼ 8 baldachów hyćki (kwiatu bzu czarnego)
 ▼ 5 świeżych gałązek mięty 
 ▼ 2 cytryny
 ▼ miód lub cukier (według uznania)

Czy wiesz ile to jest 1 litr wody? To ważne, bo kwiaty bzu i gałązki mięty 
należy zalać 1 l  gorącej wody (tutaj prosimy o pomoc osobę dorosłą!) i zo-
stawić na około 1 godzinę albo nawet całą noc. Tak przygotowany napar 
przelewamy do dzbanka lub słoja. Dodajemy wodę (może być gazowana), 
sok z cytryny i rozpuszczony w niewielkiej ilości wody miód. 

A teraz przelewamy do dzbanka i przygotowujemy do podania na stół. 

Jeśli masz ogród – rozejrzyj się, może właśnie rosną tam jeszcze inne owo-
ce, które pięknie będą prezentowały się w dzbanku? Może są maliny, jeży-
ny albo truskawki? 

Gotowy sok przelewamy do dzbanka albo dekoracyjnego słoja, wrzucamy 
kilka plastrów cytryny, miękkie owoce (świeże lub mrożone, jeśli nic nie 
znaleźliście w ogrodzie), oraz liście mięty dla ozdoby i lepszego smaku!



A TERAZ ….WINOGRONOWE JEŻE!
Co to takiego, te winogronowe jeże? 

Wykonaj wszystkie czynności zgodnie z poleceniami!

Szybko zobaczysz, jak możesz zaskoczyć swoich gości na przyjęciu 
w ogrodzie.

NA WINOGRONOWE JEŻE POTRZEBNE BĘDĄ: 

 ▼ gruszki, winogrono, borówki 
 ▼ wykałaczki 

Zaczynamy przygotowanie jeży od umycia owoców. 

Potem obieramy gruszki nożykiem tak, żeby nie uszkodzić ogonka. 
Winogrono nabijamy na wykałaczki tak, żeby powstały winogronowe 
koreczki. 

Takie winogronowe koreczki nabijamy na gruszkę, ale tylko połowy. 

Z borówek robimy jeżykowi oczy!

Popatrz raz jeszcze na zdjęcia. Na pewno będą pomocne przy pracy nad 
jeżykami!

[Grafika. Na zdjęciu 
artykuły do przygotowania 
winogronowego jeża. 
Drewniana deska 
i wykałaczki. 2 obrane 
gruszki z ogonkami 
i winogrona w szklanej 
miseczce]

[Grafika. Zdjęcie 
przedstawiające kolejny 
etap przygotowania 
winogronowych jeży. 
Drewniana deska. 
Na niej szklana miseczka 
z winogronami. Obok leżą 
trzy gruszki i borówki. 
W dwie gruszki wbite są 
winogronowe koreczki]

[Grafika. Zdjęcie 
przedstawia gotowe 
danie – winogronowe jeże. 
Okrągły stół przykryty 
serwetą. Na talerzyku dwa 
winogronowe jeże. Obok 
dekoracyjnie ułożone 
papierowe serwetki 
w kwiaty].



Czy zwróciliście uwagę na dekoracje z papierowych serwetek?

Oto dwa patenty na piękne dekoracje stołu!

JAK ŁADNIE ZŁOŻYĆ PAPIEROWE SERWETKI? 
 ▼ rozwińcie serwetkę, 
 ▼ złóżcie ją w trójkąt, 
 ▼ teraz zwijajcie ją w harmonijkę , zaczynając od dłuższego boku. 
Uwaga! Im drobniej będziecie zwijać, tym ładniej ułoży się 
serwetka!

 ▼ zwiniętą serwetek złóżcie na pół

Listek gotowy! Możecie włożyć go do szklanki lub położyć na talerzyku. 
Spójrz na zdjęcia – będą pomocne w zwijaniu serwetek!

[Grafika. Komplet 4 zdjęć przedstawiających kolejne etapy zwijania serwetki: kwadrat, 
trójkąt, harmonijkę i złożoną serwetkę]. 



A teraz zadanie najtrudniejsze!

RÓŻE Z… LIŚCI 
czyli bukiet, który zachwyci każdego!

POTRZEBNE BĘDĄ: 

 ▼ liście (np. klonu), cienki drucik lub sznurek

Układanie róż rozpocznij od złożenia niewielkiego liścia na pół i zwinię-
cia go w rurkę. Wokół tej rurki owiń kolejny nieco większy listek tworząc 
przy  brzegach niewielką falbankę wywiniętą na zewnątrz. Gdy róża zyska 
już odpowiednią objętość, zwiąż jej koniec sznurkiem lub drucikiem. Go-
towe róże z liści ułóż w bukiet.

Spójrz na zdjęcie!

[Bukiet z liści ułożonych w kształt kwiatow. Obok ptaszek-figurka].



Stół jest już gotowy! Pora na … modową stylizację! 

Spójrz raz jeszcze na zdjęcia dzieci w ogrodzie. Popatrz uważnie na ubiór 
osób, które znalazły się na ogrodowym party. Czy potrafisz wskazać nieco-
dzienne elementy stroju? Czy wiesz, że dzieci i pani na zdjęciu mają na so-
bie oryginalne części stroju ludowego z Biskupizny? Jakie? Czy potrafisz 
je wskazać? Jak Ci się podobają? Może w szafie Twojej babci albo dziadka 
znajdziesz takie elementy stroju, które sprawią, że stworzysz oryginalną 
stylizację modową, której zazdrościć będą Ci inni goście na przyjęciu? 

Zachęcamy do zabawy modą i  szukania inspiracji w modowych styliza-
cjach z Biskupizny! 

Udanego przyjęcia! 



CHCĄC POZNAĆ BISKUPIZNĘ 

ZAJRZYJ TEŻ TUTAJ: 

www.biskupizna.pl
www.domachowo.krobia.pl
www.kultura.krobia.pl
www.muzeum-krobia.pl
www.parafia-domachowo.pl
www.piesnioteka.pl 
www.taborwielkopolski.pl
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