
W CYRKU

Opracowała Katarzyna Boruch

ZAPRASZAM!



Dziś...

POROZMAWIAMY O CYRKU

WYPOWIESZ SIĘ W MOWIE 
I PIŚMIE NA PODSTAWIE
FILMU 
I TEKSTU

POZNASZ NOWE
SŁOWNICTWO
DOTYCZĄCE CYRKU
(RZECZOWNIKI)

POZNASZ NOWE
PRZYMIOTNIKI

ODMIENISZ
PRZYMIOTNIKI PRZEZ
RODZAJE
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6 UŁOŻYSZ PROGRAM
ARTYSTYCZNY



Obejrzyj film. 



https://www.youtube.com/watch?v=Xvq62gIOPus



Porozmawiajmy.



CO PRZEDSTAWIA FILMIK?

KIM SĄ LUDZIE NA FILMIE?

CO ONI ROBIĄ?

GDZIE ONI SĄ?

BYŁEŚ KIEDYŚ W TYM
MIEJSCU?
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6 CHCIAŁBYŚ TAM PÓJŚĆ?



Poznaj cyrkowe atrakcje.



Do popularnych atrakcji cyrków zaliczają się występy klaunów,
akrobatów, magików, siłaczy, wytresowanych zwierząt. 

Niesamowite przedstawienia to te, w których biorą udział
niebezpieczne zwierzęta: niedźwiedzie, lwy, tygrysy, słonie. 

Po przedstawieniu można przejechać się na kucyku albo na karuzeli.

Zdjęcia pochodzą z: https://www.canva.com/



Przyjrzyj się obrazkom. Co się na nich
znajduje?



namiot

arena

przedstawienie

Zdjęcia pochodzą z: https://www.canva.com/



afisz widownia

bilet

karuzela
Zdjęcia pochodzą z: https://www.canva.com/



żongler

akrobata

siłacz

treser

Te zdjęcia pochodzą z oficjalnej
strony Cyrku Zalewski:

http://www.cyrk-
zalewski.com.pl/web2016/index.ph

p/galeria-2021/



Powtarzaj za mną jak echo. Potem
przeczytaj wyrazy samodzielnie.



namiot
arena

przedstawienie
bilet

karuzela
akrobata
żongler
treser
siłacz
afisz

widownia



Zakreśl wyrazy związane z cyrkiem.



tulipan, bilet, namiot, wazon, karuzela,

pomidor, śnieg, treser, widownia, jabłko,

afisz, przedstawienie, stół, arena, kubek,

żongler, siłacz, słońce, oko, torba,

akrobata



Przeczytam tekst. Podkreśl w tekście 
 przymiotniki.



"W cyrku" -  Czesław
Janczarski 

(opowiadanie pochodzi  z książki 
"Przygody i wędrówki Misia Uszatka")

Ta grafika pochodzi z: https://pixabay.com/pl/images/search/teddy%20bear/



Spacerował Miś Uszatek ulicami Dużego Miasta. [...]
Stanął Miś przed cyrkowym afiszem. Przeczytał afisz i postanowił: - Pójdę do cyrku!
Pod cyrkowym namiotem wszystkie miejsca były zajęte. Ledwie znalazł nasz Miś trochę
miejsca na ławce. Usiadł.
Zaczęło się wspaniałe przedstawienie.
Lew skakał przez obręcze. Konie tańczyły. Dwa śmieszne wesołki fikały przez stołki koziołki.
Orkiestra grała, a w trąbach migały blaski. Na koniec wyszła na arenę małpka. Trzymała
w łapkach hulajnogę. Objechała na niej arenę dokoła. Naraz zobaczyła Uszatka.
- Misiu - zawołała - może chcesz pojeździć na hulajnodze?
 Uszatek kiwnął głową. Za chwilę był już na arenie. Odbił się tylnymi nóżkami i popędził
jak wicher na hulajnodze. Orkiestra zaczęła grać skoczną melodię. Miś wirował dokoła
areny. W cyrku aż huczało od oklasków.
- Brawo Miś!
- Brawo Uszatek! - wołały dzieci. 
Miś ukłonił się grzecznie i pokiwał do dzieci łapką. Wtedy wyszła na arenę mała
dziewczynka 
i wręczyła Misiowi pudełko czekoladek. 
„To będzie upominek dla Zosi i Jacka” - pomyślał niedźwiadek.



Porozmawiajmy.



CO MIŚ USZATEK
PRZECZYTAŁ?

JAKIE ZWIERZĘTA
WYSTĘPOWAŁY 
W PRZEDSTAWIENIU?

CO WYDARZYŁO SIĘ
PODCZAS
PRZEDSTAWIENIA?

CZY PRZEDSTAWIENIE
PODOBAŁO SIĘ
WIDOWNI?

CO USZATEK DOSTAŁ PO
PRZEDSTAWIENIU?
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6 CO PODOBAŁO CI SIĘ 

W TEJ HISTORII?
DLACZEGO?



Wpisz w chmurki przymiotniki z tekstu,

które określają przedstawienie. 

Czy znasz inne przymiotniki? Zapisz je 

w pustych chmurkach.



To zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony Cyrku Zalewski:
http://www.cyrk-zalewski.com.pl/web2016/index.php/galeria-2021/



Odmień przymiotniki przez rodzaje 

w liczbie pojedynczej. Uzupełnij tabelę.



cyrkowy
wspaniały

cyrkowa cyrkowe

niesamowita

nudna

śmieszne

Grafiki pochodzą z: https://www.canva.com/
Tabela - opracowanie własne



Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi
przymiotnikami z ramki.



Przedstawienie było _________.
Dzieci przeczytały _________ afisz. 
________ widownia oklaskiwała artystów.
______ arena pomieściła wszystkich artystów.
_________ treser głaskał lwa.
Najpierw wystąpił ________ żongler.
Przed wejściem kręciła się ________ karuzela.
Potem pokazał się ______ siłacz.
Dzieci zobaczyły ______ namiot.
__________ akrobata chodził po linie.

śmieszna, duża, cyrkowy, odważny, szybka, 
silny, duży, niesamowity, wspaniałe, wesoła



Uporządkuj zdania z poprzedniego
ćwiczenia w odpowiedniej kolejności
tak, by powstał program artystyczny

cyrku. Zapisz je.
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https://pixabay.
com/pl/ 
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anva.com/

Materiały graficzne 

pochodzą z:

https://www.
youtube.com/


