Lekcja biblioteczna dla kl. II – III

Temat: Afryka Kazika.

Cele lekcji :
- zapoznanie z sylwetką autora lektury „ Afryka Kazika”;
- promowanie czytelnictwa poprzez zachęcanie uczniów do ciekawej lektury;
- kształtowanie właściwego stosunku do książki jako źródła informacji i rozrywki;
- wdrażanie do gromadzenia różnych ciekawostek .

Łukasz Wierzbicki - autor książek dla dzieci i młodzieży, w których stara się
popularyzować zapomniane polskie historie i postaci podróżników. Wszystkie jego powieści
podróżnicze ( „Afryka Kazika” „ Dziadek i niedźwiadek”, „Wyprawa niesłychana Benedykta
i Jana” oraz „ Machiną przez Chiny”) znalazły się na liście lektur rekomendowanych przez
Radę Literacką Fundacji „ ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”.
Zainspirowany opowieściami swojego dziadka odszukał i opracował przedwojenne reportaże
Kazimierza Nowaka z wyprawy do Afryki. Opublikował je w książce „ Rowerem i pieszo
przez Czarny Ląd”.
Na podstawie tych reportaży powstały opowiadania dla dzieci zebrane w książce „Afryka
Kazika”. Dzięki nim młody czytelnik może poznać prawdziwą historię podróżnika, który w
latach trzydziestych XX w. przemierzył Afrykę rowerem. Barwne spotkania z mieszkańcami
Afryki i dziką przyrodą, mrożące krew w żyłach, a niekiedy zabawne przygody z pewnością
zainteresują każdego, kto jest ciekawy świata.
Powieści dla dzieci
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Wokół świata na wariata, Pogotowie Kazikowe, 2019 (zapowiedź).
Ciekawostki



Na podstawie książki Afryka Kazika Paweł Kołodziejski zrealizował w
2008 komiks zatytułowany „Afryka. Wielka podróż Kazika”.



W 2009 w podręczniku dla szkół podstawowych „Wesoła szkoła i przyjaciele” ukazało
się opowiadanie Wierzbickiego zatytułowane „Pierwsza podróż”.



W 2011 ukazał się audiobook „Dziadek i niedźwiadek” w interpretacji Adama Hutyry, w
2012 roku „Afryka Kazika” w interpretacji Jacka Kawalca, w 2019 roku „Ocean to pikuś”
czytany przez Miłogosta Reczka
1. Połącz nazwisko z osobą.

Łukasz Wierzbicki
Ryszard Kapuściński
Kazimierz Nowak

polski reporter, znany pisarz i podróżnik
autor książki Afryka Kazika
podróżnik, który samotnie przejechał
rowerem Afrykę

2. Zaznacz prawidłową odpowiedź dotyczącą ciekawostek na temat Afryki.


Co chroni człowieka na pustyni przed ostrym afrykańskim słońcem?
o binokle
o ciemne okulary
o okulary do czytania
 Pigmej to mężczyzna:
o wysoki
o średniego wzrostu
o niski
 Rozbitkiem nazywamy osobę, która:
o rozbiła sobie kolano
o wylądowała na bezludnej wyspie
o celowo pojechała na bezludną wyspę
 Karawana to:
o ludzie i zwierzęta niosący swój dobytek
o ulubiona gra Pigmejów
o znana potrawa w Afryce
 Cyklistą nazywamy osobę, która:
o jeździ na słoniu
o jeździ samochodem terenowym
o jeździ rowerem
3. Uzupełnij zdania zaczerpnięte z książki „Afryka Kazika”, rozdziały Wojownicy i
Tajemnicze bębny.
„ Ledwie o nich pomyślałem, na ………………….. pojawiły się ………………
niosące……………o ciemnych …………………..”.
„ Nastał ……………… . Zatrzymaliśmy się na …….. w jednej z leżących na szlaku
……………… . Siadłem przy ………………..i zawinąłem się w …………. .
Mieszkańcy wioski grali na ……………..
……………….., których dudnienie
niosło się po …………. otaczających wioskę.
4. Odpowiedz na pytania dotyczące treści książki .

o Kto pilnował wody w oazie?
…………………………………………..
o Co wyjął Kazik z łapy młodego geparda?
……………………………………………..
o Co spotkało Kazika i przewodnika podróży na Saharze?
………………………………………………………..
o Czego szukał szalony staruszek?
…………………………………………………………
o Jak nazywają się góry, po których wspinał się Kazik?
………………………………………………………
5. Na mapie Afryki zaznacz i podpisz: Egipt, Kenię, Rwandę, Mozambik, Maroko,
Trypolis, i Algier.

6. Odpowiedz na pytanie: dlaczego warto podróżować?

