
Zagraj
INSTRUKCJA

Wyobraźcie sobie, że wraz z Łucją, Zuzanną, Edmundem  

i Piotrem możecie wejść do Narnii. Wspólnie z kolegami,  

rodzicami, starszym rodzeństwem lub sąsiadami zagrajcie w grę, 

podczas której będziecie musieli zmierzyć się ze Złą Czarownicą  

i wykazać kreatywnością. Przygotujcie kostkę do gry (możecie  

ją też wykonać np. z gumki do ścierania) oraz kilka pionków  

(lub kapsli, guzików etc). Możecie grać pojedynczo lub grupami. 

Na wybranych polach przygotowaliśmy zadania do wykonania – 

opisów szukajcie na brzegach kartki. Wgrywa osoba/grupa,  

która najszybciej przejdzie całą trasę i zasiądzie  

na narnijskim tronie. Udanej zabawy!

1. Pokaż ruchem, w jaki sposób prze-
chodzisz przez szafę do Narnii (uwaga: 
to ma być Twój własny sposób – nie 
powielaj pomysłów ze spektaklu).

3. Opowiedz swoimi słowami o Twoich 
odczuciach, gdy po raz pierwszy znala-
złeś się z Narnii. Czego wtedy dotyka-
łeś, co widziałeś i jak się wtedy czułeś? 

5. Podejdź do najbliższej szafy i otwórz 
do niej drzwi - w taki sposób, jakby to 
były drzwi do Narnii.

8. Spotkałeś Złą Czarownicę, która 
zamieniła Cię w posąg. Zastygasz w 
nieruchomej pozie i nie możesz ruszyć 
się przez 2 minuty.

9. Wyobraź sobie, że Twoje dłonie to 
fletnia pana. Zagraj na nich melodię, 
która ukołysze wszystkich do snu. 

11. Zła Czarownica poczęstowała Cię 
ptasim mleczkiem. Za karę czekasz 
dwie kolejki.

12. Zabłądziłeś w lesie, ale spotkałeś 
drozda. Pokaż, w jaki sposób za nim 
podążasz. 

14. Jesteś na obiedzie u Państwa 
Bobrów – opowiedz, jakie potrawy 
spożywasz. 

17. Spotkałeś w lesie wilka Maugri-
ma – zamień się na chwilę w latarnię i 
przeczekaj w tej pozie jedną kolejkę.

18. Spotkałeś w lesie Świętego Miko-
łaja – wyciągnij z worka prezent, który 
wykorzystałbyś do walki ze Złą Cza-
rownicą oraz pokaż ruchem, co to za 
przedmiot (to nie musi być przedmiot 
taki, jak w spektaklu).

19. Jesteś jedną z rzeźb w pałacu 
Złej Królowej. Pokaż, jak za sprawą 
Aslana ożywasz. 

21. Wyrecytuj fragment wiersza o 
Aslanie: 
Zło zostanie naprawione,
Gdy w tę Aslan przyjdzie stronę;
A gdy głośno on zaryczy,
Znikną smutki i gorycze.

23. Pokaż gestem i mimiką postać, 
którą w Narnii najbardziej lubisz.

24. Zła Czarownica stanęła na 
Twojej drodze. Wymyśl zaklęcie 
na „stawanie się niewidzialnym”. 
Wypowiedz je głośno!  

27. Załamał się pod Tobą lód. Mu-
sisz wrócić do domu Bobrów i się 
przebrać (wracasz do pola nr 14).

30. Przygotowujesz się do bitwy 
o Narnię. Z tego, co masz pod ręką, 
wykonaj w 2 minuty zbroję i narzę-
dzie walki, a następnie zaprezentuj 
to grupie.

34. Pokaż gestem i mimiką postać, 
która w Narnii nie wzbudza twojej 
sympatii.

37. Wymień nazwy stworów za-
mieszkujących Narnię, które nie  
są ani zwierzętami, ani ludźmi.  
Za każde dwie nazwy przesuwasz 
się o jedno pole do przodu.

40. Wpadłeś w pułapkę, którą 
zastawił karzeł – cofasz się  
o dziesięć pól. 

44. Wyobraź sobie, że spotkałeś 
Aslana. Przywitaj się z nim i opo-
wiedz mu o sobie.

45. W narnijskim lesie znalazłeś 
ziarenko i gdy nastała wiosna, 
zasadziłeś je. Pokaż ruchem, jaka 
wyrosła z niego roślina. Nadaj jej 
własną, baśniową nazwę. 

48. Zgubiłeś drogę. Czekasz trzy 
kolejki. 

50. Wygrałeś! Zostałeś królem/
królową Narnii. Usiądź na najbliż-
szym krześle w taki sposób, jakby 
to był tron oraz przemów  
do swoich poddanych.
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w Narnię


