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Karciany świat …. iluzja, czary, magia …. !!! 

 
„Kochana Alicjo, czy podziwiając błękit nieba masz pewność, że widzimy ten sam odcień? 

Czy rozmawiając o miłości i oddaniu możemy być pewne, że mamy to samo na myśli? Czy 

śpiew rudzika o poranku dla ciebie i dla mnie oznacza dokładnie to samo? Tak jak świat 

wokół nas, jak nasze myśli i słowa dla każdego znaczą coś innego, tak samo książka bez 

obrazków i bez rozmów dla każdego otwiera nowy, magiczny świat.” 

Mamy dzisiaj dla Was wspaniałą opowieść … pełną magii, czarów i wielu niewiadomych… 

Alicja w Krainie Czarów… posłuchajcie i stwórzcie swój magiczny świat - pełen zagadek, 

niewiadomych oraz rzeczy, osób i sytuacji znanych tylko Wam i Waszej wyobraźni…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja w Krainie Czarów czyta Michał Kula 

https://www.youtube.com/watch?v=peX3o6Pyjlo 
 

Bajka Muzyczna: Alicja w Krainie Czarów 

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

 
 

 

          Biblioteka Szkolna 

      Alicja w Krainie Czarów 

        Autor: Lewis Carroll 

     Czyta: Roman Felczyński 

       Playlista składająca się z 12 rozdziałów 

Klasyka literatury ? Alicja w Krainie Czarów - Lewis Carroll (audiobook)  

https://www.youtube.com/watch?v=peX3o6Pyjlo
https://www.youtube.com/watch?v=rMBrucoSbGI
https://www.youtube.com/watch?v=A7iiQs1fbr0&list=PLL2Ik4KS304zxQPs3LYzrq3RIvs-KKXIj


„Alicja zanurzyła się w magicznym świecie, a on porywał nie tylko małe dziewczynki, ale 

także chłopców… i wielu dorosłych! Każdy z nas chciał, a może i nadal skrycie pragnie, aby 

się w nim zanurzyć. Świat magicznych napojów i deserów, w którym czas biegł całkiem 

inaczej.” 

Każdy z nas uwielbia przyjęcia  z motywem przewodnim. Przez chwilę możemy stać się 

kimś innym, wcielić się w ulubioną postać z gry, filmu czy książki i przenieść się do 

wymarzonego świata. 

Poznaliście bajkę a teraz wybierzcie najciekawsze magiczne elementy, które można 

wykorzystać przy organizacji własnego przyjęcia. Zainspirujcie się Alicją… i zaproście do 

zabawy swoje rodzeństwo, rodziców i ulubione zabawki.  

I tu się dzieje MAGIA !!! 

 

Girlanda z kart 

Tutaj możemy wykorzystać standardowe karty do gry i przyczepić je na sznurku bądź żyłce. 

Drugą opcją jest wycięcie z czarnego oraz czerwonego brystolu symboli: kier, karo, pik i 

trefl. Im więcej takich girland tym efektowniej się zaprezentują – zwłaszcza jeśli będą np. 

rozwieszone nad naszym stolikiem i głowami uczestników. 
 

„Wypij mnie – zjedz mnie” 

Filiżanki, kubki z napojami i etykietkami „wypij mnie” oraz cukierki, ciastka lub inne 

słodycze z winietkami „zjedz mnie”. Tłumaczyć nie trzeba! To genialny szczegół, który 

przeniesie wszystkich gości w inny wymiar – do świata Alicji! 
 

Zastawa do herbaty  

W bajce kapelusznik i inni bohaterowie często pili herbatę. Nie może jej zabraknąć także u 

Ciebie , jak i obecnego gdzieś w pobliżu królika lub misia oraz zegarka – a najlepiej wielu 

różnych. Najlepiej sprawdzą się zegarki , wiszące na łańcuszkach.  
 

Róże 

Pamiętacie róże? Ich także nie może zabraknąć. Sztuczne lub żywe róże skropione czerwoną 

farbą– w bukiecie lub rozłożone w wielu miejscach będą świetnie dopełniały charakter 

przyjęcia. 

Obrus może być z błękitnego tiulu lub innego cienkiego materiału, który będzie kojarzył się 

z sukienką Alicji albo jak w moim przypadku – z mchu,  wykonanego z bibuły ,waty lub 

płatków kosmetycznych pomalowanych na zieloną farbą. 

 

Na koniec nie zapomnijcie wspomnieć gościom, aby się przebrali. 

Udanego przyjęcia!!! 

 



Znacie sztuczki z użyciem kart ?   

 

Sztuczka karciana - bal na zamku 

https://www.youtube.com/watch?v=LSJ2kqRKC8o 

 

Jest jeszcze inna sztuczka "Pomyśl o karcie" dla dwóch 

osób. Potrzebujemy 24 karty (od asa do jopka). Jedna 

osoba wybiera w myślach jedną z tych 24 kart (nie mówi 

na głos). Druga osoba rozkłada karty na cztery "kupki". 

Pokazuje karty z pierwszej kupki (tak, żeby samemu nie 

widzieć kart) i pyta czy ta karta jest w tej kupce. Jeżeli 

nie, to pyta czy w kolejnej kupce jest ta karta. Jeżeli jest 

to zbiera wszystkie kupki tak, żeby kupka z kartą 

wymyśloną przez drugą osobę była na górze. Po zebraniu 

kart rozkłada się je na trzy kupki. Pokazuje karty drugiej 

osobie (samemu ich nie widząc) i pytając czy jest karta. 

Zasada zbierania kart jest taka sama. Później następuje 

rozłożenie kart na dwie kupki i pytanie czy w tej kupce 

jest karta. Kupkę, w której jest karta drugiego zawodnika 

musi być na górze. Na koniec wykładamy karty na stoł 

pojedyńczo od góry. Czary mary !  - Dziewiąta karta 

jest kartą, o której pomyślała druga osoba.   

 

Próbujcie, a może znacie jakieś inne sztuczki? Zróbcie pokaz dla rodziców i rodzeństwa.  

 

 

Na sam koniec zadanie   

Zróbcie z kart domki – jak największe i wyślijcie zdjęcia. Pokażcie nam je! 

Czekamy też na zdjęcia Waszych magicznych przyjęć.  

sp16swietlicaszkolna@wp.pl 

 

 

 

                                    Bawcie się dobrze !!! :) 

 

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 

https://www.youtube.com/watch?v=LSJ2kqRKC8o
mailto:sp16swietlicaszkolna@wp.pl

