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NARZEKADŁO I PLOTKA

stopień trudności średni

dla grupy 10-15 osobowej

czas trwania ok. 45 minut

autorka
Maria Jarco, Dzienny Dom Pomocy Społecznej,  
ul. Walecznych 59, Warszawa

komentarz

Proponowany scenariusz został zaprojektowany  
z myślą o seniorach korzystających z usług dziennego 
domu opieki. Stąd też wiele odniesień w ćwiczeniach 
do rzeczywistości związanej z ośrodkiem – imion 
pracowników, ich funkcji, w treści wierszyka itp. To 
oczywiście jedynie sugestia i inspiracja do stworzenia 
podobnych zajęć dopasowanych do konkretnej grupy 
odbiorców. 

karta pracy
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ZADANIE 1:   
Znajdź różnice pomiędzy obrazkami.

Źródło: demotywatory.pl



3/6

ZADANIE 2:   
Z wyrazu „NARZEKADŁO” utwórz jak najwięcej nowych wyrazów. Znajdź ich przynaj-
mniej 5. Uwaga: wyrazy muszą zawierać przynajmniej 3 litery!

NARZEKADŁO

 1.  ________________  2.  ________________  3.  ________________

 4.  ________________  5. ________________  6.  ________________

 7.  ________________  8.  ________________  9.  ________________

 10.  ________________  11.  ________________  12.  ________________

 13.  ________________  14.  ________________  15.  ________________

 16.  ________________  17.  ________________  18.  ________________

Ułóż nowy wyraz wykorzystując WSZYSTKIE LITERY z wyrazu „narzekadło”:   

__________________________

ZADANIE 3:   
Popraw błędy w poniższym tekście

Narzekadło z nieba spadło Nie ten fryz lub nie ta mina
„Na Walecznych” się zakradło. I się plotek krąg zaczyna
między seniorami lata 
różne figle sprośne płata. Dudni życie, tętni życie 
 wszyscy je budują skrycie
O la Boga, co za rzeczy! 
Niechże temu ktoś zaprzeczy: Z narzekadła i ploteczek
 Większość sięga do apteczek
Że nie smacznie, że nie zdrowo, bo nie miło, bo nie smacznie
Zbyt łagodnie, za surowo. Nie chce skończyć ta co zacznie
Że za miękkie, że za twarde Przykro, trudno i zrzędliwie
Spolegliwe lub zbyt harde. Nieprzyjemnie, uciążliwie
Nie na temat, nie do taktu. Nieuczciwie i nieładnie
Że gaduła, bez kontaktu Wszyscy krzywią się bezradnie
Że za cicho, że za głośno 
Zbyt cnotliwie lub zbyt sprośno Mili Państwo, co za rzeczy!
Nie ta mina, nie ten ton czas się miło uczłowieczyć
Można w tym zaliczyć zgon! Kończąc owe dzieło skromne
Że za dużo lub za mało porzekadło to przypomnę:
Zbyt płochliwie lub zbyt śmiało. Że „się taki nie urodził
Że jak w szkole lub przedszkolu co by wszystkim w raz dogodził”
Zbyt poważnie, lub jak w Zol-u

Autorka: Maria Jarco
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ZADANIE 4:   
Rozwiąż krzyżówkę. 

Źródło: demotywatory.pl
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1.  Stan znacznego poruszenia umysłu, 
w odpowiedzi na myśli i doświad-
czenia zewnętrzne, pobudzenie psy-
chiczne – uczuciowe. Np.: radość, 
gniew.

2. Inaczej  czynność, działanie. 
3. „czyni mistrza”
4.  Osobista – przestrzeń emocjonalna 

i faktyczna pożądana w kontaktach 
z innymi ludźmi.

5.  Leży u źródeł praw człowieka. Z niej 
wynika szacunek dla drugiej osoby 
i jej prawo do wolności.

6.  Stan poczucia niespełnienia, moty-
wacja do działania, jej zaspokojenie 
jest konieczne do zachowania rów-
nowagi. Bywa „matką wynalazków”.

ZADANIE 5:   
Wypisz swoje skojarzenia ze słowem NARZEKADŁO: 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ROZWIĄZANIEM 
JEST IMIĘ 

BOHATERA 
KRESKÓWKI



5/6

ZADANIE 6:   
Rozszyfruj poniższy anagram:
Kstwmłao aM ktKiróe goNi, A Palkot Sybzeki.

ROZWIĄZANIE: .......................................................................................................................................

ZADANIE 7:   
Uzupełnij przysłowia:

1. Największe skrzydła ma  ________________

2. ________________ brzytwy się chwyta.  

3. Myślał ____________ o niedzieli a w sobotę ________________

4. Krytyk to kwoka, która ________________, gdy inni znoszą jajka.

5. _____________ krytyka oświeca, ________________ gasi.

6. W każdej plotce jest ziarno prawdy... na temat ________________. 

7. ________________ idąc „w miasto” zaczyna żyć własnym życiem... 

8. ________________ – rodzi się z nudy, żyje z ciekawości, umiera w złości. 

9. Nie sądźcie a ________________________________

Jak rozumiesz powyższe przysłowia? (dyskusja grupowa)

ZADANIE 8:   
Z poniższej rozsypanki ułóż znane powiedzenie:

Plotka        gruncie.       zawsze       odpowiednim        rozkwitną  na      i kłamstwo 

ROZWIĄZANIE: .......................................................................................................................................

ZADANIE 9:   
Które z poniższych pojęć można skojarzyć z plotką? Podkreśl właściwe wyrazy i uza-
sadnij swój wybór.

Głuchy telefon, Udana rozmowa, Tania sensacja, Nieszczerość, Zranienie, 

Przyjemne spędzanie wolnego czasu, Nieodwracalność, Zabawa, Podłość, 

Brak kultury osobistej, Nieuczciwość, Informacja, Pogaduszki, Manipulacja, 

Sens, Przykrość, Upokorzenie, Nierównowaga sił, Zwierzenia, Fałsz, Wymysł, 

Pomówienie, Godność osobista, Wolność, Szacunek, Nic takiego, Ferment,  

Niszczyciel relacji, Wiadomość, Insynuacja, Kolec, 

Plotka jest  
jak bańka mydlana,

unosząc się w powietrzu
– raduje wszystkich.

pękając często niszczy  
ludzki spokój.
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Odpowiedzi: 

ZADANIE 3:   
DO OSOBY PROWADZĄCEJ: w tekście nie ma błędów 

ZADANIE 4:   
DO OSOBY PROWADZĄCEJ: Przy każdym z haseł okazja do psychoedukacji – omówie-
nia. Uwaga czasochłonne! ODPOWIEDZI: 1: Emocje; 2: Aktywność; 3: Trening; 4: Kultura; 
5: Godność; 6: Potrzeba

ZADANIE 7:   
DO OSOBY PROWADZĄCEJ: Rozwiązania: 1: plotka; 2: tonący; 3a: indyk; 3b: łeb mu 
ścięli; 4: gdacze; 5a: mądra; 5b: głupia; 6: rozpowiadającego; 7: plotka; 8: plotka; 9: nie 
będziecie sądzeni

Jak rozumiesz powyższe przysłowia? (dyskusja grupowa)
DO OSOBY PROWADZĄCEJ: Po każdym przysłowiu omawiane jest jego rozumienie/
znaczenie. Uwaga: czasochłonne – seniorzy mają dużo do powiedzenia w sprawach 
„plotki”

ZADANIE 8:   
DO OSOBY PROWADZĄCEJ: Rozwiązanie: Plotka i kłamstwo zawsze rozkwitną na od-
powiednim gruncie

ZADANIE 9:   
DO OSOBY PROWADZĄCEJ: Dyskusja grupowa. Możliwość psychoedukacji


