
PROJEKT  BILINGUAMITGRIMM  (17 i 24 kwietnia 2020) 

E-learning  

I. Klasa:      VI b 

II. Przedmiot:     Język mniejszości narodowej - 

niemiecki 

III. Nauczyciel     Jolanta Kasprzik 

IV. Temat materiału/opis pracy :Moja ulubiona postać z baśni Braci Grimm. 

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej: 

🇵🇱 Lubicie wyzwania? My bardzo! 😎Zapraszamy do udziału w naszym challenge 

„Bilingua mit Grimm“. Stwórzcie scenkę do baśni „Czerwony Kapturek” Braci 

Grimm. Technika zupełnie dowolna. Ograniczać może nas tylko własna 

wyobraźnia. Każdą stworzoną wersję „Czerwonego Kapturka” publikujemy w 

komentarzach pod facebookowym postem. Ten, który uzyska największą liczbę 

polubień wygrywa 🏆 zestaw nagród przygotowany przez Dom Współpracy 

Polsko-Niemieckiej. Challenge nie ma ograniczeń wiekowych, więc do zabawy 

zapraszamy całe rodziny! 👨👩👧👦 Szczegóły oraz ciekawe materiały w 

podanym w komentarzu linku. 

Challenge „Bilingua mit Grimm“  

 

Cele challenge‘u: 

 

-        zapoznanie dzieci i młodzieży z życiorysem i twórczością kultowych niemieckich pisarzy - 

braci Grimm  

-        propagowanie nauki języka niemieckiego 

-        pobudzanie do kreatywnego działania 

 



Zasady chellenge’u: 

 

Na stronie fb https://www.facebook.com/latwiejzniemieckim/ pojawił się post dotyczący 

challenge’u, który zachęca do wspólnej zabawy. Zapraszamy do stworzenia wg inwencji własnej 

oraz środków dostępnych w domu wybranej scenki z baśni pt. „Czerwony Kapturek” Braci Grimm. 

Forma przedstawienia scenki jest zupełnie dowolna. Może to być rysunek, filmik, zdjęcie, rzeźba, 

nagrana piosenka, taniec itp. Ograniczać może nas tylko własna wyobraźnia. Każdą stworzoną 

wersję „Czerwonego Kapturka” publikujemy w komentarzach pod facebookowym postem. Ten, 

kto uzyska największą liczbę polubień wygrywa zestaw nagród przygotowany przez Dom 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, a w nim m.in. gadżety z kampanii „Bilingua – łatwiej z 

niemieckim”, gra edukacyjna do nauki języka niemieckiego, czy publikacja „Górny Śląsk. Atlas dla 

dzieci”. Challenge nie ma ograniczeń wiekowych, więc do zabawy zapraszamy całe rodziny. 

Pobawmy się, pouczmy, rozweselmy innych i zaprośmy do udziału znajomych!  

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia :) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bilinguamitgrimm?source=feed_text&epa=

HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlAfda35GN3lAp5c7ra3X2jQWBfbBnCx9fu

yGqdqlgexJeWdVRzft6Uu8BxSAnegkktFZDJQvHTf0yT1Nziz7mlC3q1X_RCzL8g

Quyd5vMq_6Pa_hll6ziFCXnjeMGRwGhGOZ0G1rPLezxj_7_uB4840J5dkMsGuuig

Odk5rRzsRa1sSRwDWFlKfdtPVispYCuFg-

MVhTqTesgSqYYY8__4K9vi1_3vOcWOxJp8RzVy9-

5S7ECTZ96JzAGd1V6pbqxOFZqz9Sbq-LIKA-

0CliH4wB2NtceUQ2t25SANS8YjYoZOxEzoX4HawthjO3u8ZSt0vqZBHd9eLaxWk

nlGAwLbQ&__tn__=%2ANKH-R 
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Czerwony Kapturek 

 

Była sobie raz mała słodka dzieweczka, którą każdy pokochał, kto ją tylko zobaczył, a 

najbardziej kochała ją babcia, która nie wiedziała wprost, co jeszcze jej dać. Pewnego razu 

podarowała jej kapturek z czerwonego aksamitu, a ponieważ bardzo ładnie jej leżał, nie 

chciała nosić niczego innego. Odtąd nazywano ją więc Czerwonym Kapturkiem. Pewnego 

dnia matka rzekła do dziewczynki. "Chodź, Czerwony Kapturku, masz tu kawałek placka i 

butelkę wina. Zanieś to babci, bo słaba jest i niedomaga. Babcia bardzo się ucieszy. Ruszaj w 

drogę nim nastanie upał, a idź ładnie i nie zbaczaj z drogi, bo inaczej sobie kark utrącisz i 

babcia niczego nie dostanie. A gdy wejdziesz do izby, nie zapomnij powiedzieć Dzień Dobry 

i nie rozglądaj się po wszystkich kątach." 

 

"Wszystko będzie dobrze," powiedział Czerwony Kapturek z ręką na sercu. Babcia mieszkała 

w lesie, jakieś pół godzinki od wioski. Gdy dziewczynka szła przez las, spotkała wilka, a 

ponieważ nie wiedziała, że to takie złe zwierze, wcale się go nie bała. "Dobrego Dnia, 

Czerwony Kapturku," powiedział. "Piękne dzięki," odrzekł Czerwony Kapturek. – "A gdzież 

to tak wcześnie, Czerwony Kapturku?" – "Do babci." – "A co niesiesz pod fartuchem?" – 

"Placek i wino. Wczoraj go piekłyśmy i na pewno chorej babci dobrze zrobi, a wino ją 

wzmocni." – "Czerwony Kapturku, a gdzie mieszka twoja babcia?" – "Mieszka w lesie, pod 

trzema wielkimi dębami, w domku otoczonym leszczynowym żywopłotem, jakiś kwadrans 

stąd, na pewno wiesz gdzie.," powiedział Czerwony Kapturek, a wilk pomyślał sobie: "To 

młode delikatne stworzenie, ten tłuściutki kąsek będzie jeszcze lepiej smakował niż starucha. 

Musisz je sprytnie podejść, żeby obie zjeść." Wilk szedł przez chwilę z Czerwonym 

Kapturkiem, poczym powiedział: "Popatrz, jakie piękne kwiaty rosną wokół nas... Czemu się 

nie rozejrzysz... Widzę, że nie słyszysz, jak ptaszki słodko śpiewają. Idziesz tak, jakbyś szła 

do szkoły, a przecież w lesie jest tak wesoło." 

 



Termin odesłania pracy: do 23.04.20. ( na stronę bilingua i do Jolanta 

Kasprzik do 24.04.20 tylko do Jolanta Kasprzik) 

   

Adres odesłania pracy: n13@szkolamurow.onmicrosoft.com 
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