
temat: Czy wilk jest zły?

Gimnazjum

Scenariusz  16

Cele ogólne: 
 ‒ przekazanie wiedzy na temat budowy ciała i trybu życia wilka, 
 ‒ zapoznanie z pojęciem tropów.  

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 ‒ wymienić cechy charakterystyczne budowy ciała wilka, 
 ‒ porównać cechy budowy wilka i psa, 
 ‒ wykonać odcisk tropu psa, 
 ‒ wskazać przystosowania do drapieżnictwa u wilka,
 ‒ określić rolę drapieżnika w ekosystemie, na przykładzie wilka,
 ‒ wymienić przyczyny, dla których chroni się wilki. 

Miejsce: sala.

Formy pracy:
 ‒ indywidualna,
 ‒ zespołowa: grupowa, w parach, zbiorowa.

Metody pracy: 
 ‒ inscenizacja, 
 ‒ pogadanka,
 ‒ praca z tekstem, 
 ‒ gry dydaktyczne, 
 ‒ obserwacja.

Wiek uczestników:  13-16 lat, najlepiej  klasa I gimnazjum.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 90 minut (2 godziny lekcyjne).

Optymalna liczba uczestników: 20-30 osób.

Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ ilustracje wilków (z różnych źródeł), 
 ‒ centymetr krawiecki, kreda (do rysowania wilka),
 ‒ instrukcja wykonania odcisku łapy psa (załącznik nr 1),
 ‒ karty pracy: 
 ‒ karta pracy nr 1: „Porównaj tropy”; 
 ‒ karta pracy nr 2: „Przystosowania wilka do drapieżnictwa” ;
 ‒ karta pracy nr 3: „Rola drapieżników w przyrodzie”;
 ‒ karta pracy nr 4 :„Krzyżówka podsumowująca wiadomości o wilku”;
 ‒ scenopis inscenizacji  „Czerwony Kapturek inaczej” (załącznik nr 2) i symboliczne rekwizyty do niej – czerwone 
nakrycie głowy, papierowa półmaska wilka, strzelba – zabawka,

 ‒ gra planszowa „Wataha na polowaniu” (załącznik nr 3) + kostka i pionki, w ilości dostosowanej do liczby grup,
 ‒ szachownice i pionki do gry „Wilki i sarny”, w ilości dostosowanej do liczby grup.

autor: Karolina Dobrowolska
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Czynności przygotowawcze nauczyciela: 
1. Na wcześniejszych zajęciach, w ramach pracy domowej, poleć uczniom przyniesienie ilustracji wilków z różnych do-
stępnych źródeł: czasopism, Internetu, książek popularno-naukowych lub bajek dla dzieci. 
Dla uczniów chętnych możesz powielić instrukcję wykonania odcisku łapy psa i poprosić o przyniesienie zrobionych 
zgodnie z nią odcisków. 
2. Powiel tekst zawarty we wprowadzeniu dla wszystkich uczniów.
3. Przygotuj centymetr krawiecki. Przygotuj karty pracy nr 1 -„Porównaj tropy”  i 2 - „Przystosowania wilka do drapież-
nictwa” w  ilości odpowiadającej liczbie par, nr 3 - „Rola drapieżników w przyrodzie”  i nr 4 - „Krzyżówka podsumowująca 
wiadomości o wilku” w ilości odpowiadającej liczbie grup. 
4. Scenopis „Czerwony kapturek inaczej” powiel i potnij na części, odpowiadające rolom Wilka, Czerwonego Kapturka i 
Myśliwego. Uczniowie będą je odczytywać po kolei, więc wygodnie jest ponumerować kwestie. 
5. W zależności od tego, na którą grę się zdecydujesz (masz do wyboru dwie, jeśli czas pozwoli, możesz przeprowadzić 
obydwie) przygotuj plansze lub szachownice i pionki w ilości, odpowiadającej liczbie grup w klasie.

Przebieg zajęć: 

A. Wprowadzenie
1. Poproś jednego z uczniów o głośne przeczytanie tekstu zamieszczonego poniżej. Poprowadź pogadankę na temat try-
bu życia wilka.
2. Porozmawiaj z uczniami o wyglądzie wilków na podstawie zgromadzonych przez uczniów ilustracji i informacji. Za-
daj pytania: Czy wilk jest duży? Do jakiego psa można go porównać? Jaką ma sierść? 
  
Wilk jest zwierzęciem należącym do gromady ssaków, rzędu drapieżnych (Carnivora), rodziny psowatych (Canidae), ro-
dzaju pies (Canis). Wilk szary (Canis lupus) zamieszkuje lasy, równiny, stepy i tereny górskie północnej Europy, Azji oraz 
Ameryki Północnej. Na nizinach preferuje trudno dostępne lasy bagienne, wybierając swe ostoje na wyspach położonych 
wśród bagien. Optymalnym środowiskiem dla wilków jest mozaika terenów leśnych i otwartych. Na wielu terenach wilk 
został całkowicie wytępiony w wyniku działań człowieka. Wymieranie wilka szarego związane jest z rozrastaniem się sie-
dlisk ludzkich, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia obszarów, korzystnych dla wilka. Wilk do przeżycia potrze-
buje terenu o powierzchni od 100 do 1000 km2. W Europie takie warunki wilki mogą dzisiaj mieć tylko na północy, w 
miejscach nie zamieszkanych przez ludzi, lub na słabo zaludnionych terenach w niektórych obszarach Azji. 
Z wyglądu wilk przypomina owczarka alzackiego. Ma jednak od niego bardziej wydłużony tułów oraz węższą klatkę 
piersiową. Osiąga długość do ok. 200 cm (od nosa do końca ogona), w tym głowa i tułów 100-150 cm; ciężar 12-80 kg 
(typowo 40-50 kg). Wysokość w kłębie (tzn. tam, gdzie się kończy szyja – na początku tułowia) wynosi do 90 cm. Sam-
ce (basiory) są większe od samic (wader) o ok. 20%. Długość życia wilka wynosi od 8 do 16 lat, ale w niewoli dożywa-
ją nawet do 20 lat. 
Typowe ubarwienie wilka eurazjatyckiego jest płowe z domieszką ciemnych włosów na grzbiecie, a szarożółtych na brzu-
chu. Czasem przez grzbiet przebiega ciemna pręga lub siodełko (ciemniej owłosione miejsce w okolicy kłębu). Ogon 
wilka jest puszysty, długości około 1/3 tułowia. Niedaleko nasady ogona znajduje się gruczoł zapachowy (zwany gruczo-
łem fiołkowym), miejsce to jest ciemno owłosione. Kończyny przednie, pięciopalcowe są dość głęboko osadzone w klat-
ce piersiowej. Stopy tylne mają cztery palce. Biegnąc, wilk stawia tylne łapy w ślady przednich. 
Formuła zębowa: po 3 siekacze, 1 kieł, 4 przedtrzonowce i 2 trzonowce - w szczęce górnej i w żuchwie. Największe zęby 
to: kły i łamacze (ostatni ząb przedtrzonowy w szczęce i pierwszy trzonowy w żuchwie, służą do łamania kości i cięcia 
mięsa). Cechami odróżniającymi wilki od psów są między innymi: szersza głowa o szerokim czole, zaokrąglone i krótsze 
stojące uszy, szersze łapy, charakterystyczne (choć zmienne u poszczególnych osobników) umaszczenie. 
Wilk jest drapieżnikiem i do swojego życia potrzebuje średnio ok. 1,3 kg mięsa (wraz z kośćmi i skórą) dziennie. W na-
turze żywi się dużymi zwierzętami takimi jak: jelenie, łosie lub kiedyś żubry (polując stadnie), ale także drobnymi ssaka-
mi, ptakami. W normalnych warunkach wilk może zjeść jednorazowo do 6,4 kg - jednak jest to zwykle związane z kil-
kudniową głodówką. Uzupełnieniem jego diety są owoce i runo leśne. Ich system pokarmowy jest dopasowany do „mię-
snej”  diety i różni się od tego który mają psy domowe. 
Wilki prowadzą życie stadne. Wielkość stada wynosi zwykle od 6 do 11 osobników i zależy od zagęszczenia wilków na 
danym terenie oraz dostępności pokarmu. Stado wilków cechuje się bardzo wysoko rozwiniętą organizacją, utrzymywa-
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ną dzięki wielu sposobom porozumiewania się. Wilki komunikują się między innymi poprzez wydawanie głosów - wycie, 
piski, skomlenie, warczenie. Podczas polowania stado wilków komunikuje się i współpracuje ze sobą. 

W Polsce żyje prawdopodobnie około 650 - 700 osobników wilka europejskiego (Canis lupus lupus). 

B. Ćwiczenia.

Wielkość wilka.  
Na podstawie wiadomości zgromadzonych uprzednio przez uczniów oraz wiadomości z tekstu z wprowadzenia poleć 
chętnemu uczniowi narysowanie sylwetki wilka, kredą na ścianie. Wykorzystaj centymetr, aby dokładnie zaznaczyć wy-
miary – z ogonem i bez. Ćwiczenie to ma na celu uzmysłowienie uczniom faktycznej wielkości wilka, często postrzega-
nego jedynie jako „rodzaj psa”.

Tropy.
Jeśli uczniowie przynieśli karty z odciskami łap psów, umieść je w widocznym miejscu. Porozmawiaj z uczniami o tym, 
jak je wykonywali.
Następnie każdej parze uczniów w ławce rozdaj kartę pracy nr 1 – „Porównaj tropy”; poleć wykonanie zadania: porów-
nanie cech charakterystycznych obu tropów. Nadzoruj pracę uczniów i w razie potrzeby naprowadź na właściwe rozwią-
zanie. Po zakończeniu zadania jeszcze raz przyjrzyjcie się wykonanym przez uczniów odciskom tropów psa i sprawdźcie, 
czy różnice z tropem wilka są rzeczywiście widoczne, tak jak na karcie pracy nr 1 - „Porównaj tropy”.
Cechy tropów wilka: przednia łapa ma 5 palców, tylna 4 palce, ale szczątkowy piąty palec u łapy przedniej nie zostawia 
śladu, dlatego też na tropach przednich i tylnych kończyn widoczne są odciski czterech opuszek palcowych i większej od 
nich opuszki międzypalcowej. Odbite są także ślady długich, zaostrzonych pazurów. Ślad jest wydłużony, w zarysie rom-
boidalny lub owalny, między odbiciem poduszek widoczna jest wolna przestrzeń w kształcie litery „X”. Poduszka mię-
dzypalcowa ma kształt sercowaty. Wielkość śladu: 10-13 cm długości, 7-8 cm szerokości. Tropy układają się w charakte-
rystyczne „sznurowanie” – ślad tylnej łapy trafia w ślad pozostawiony przez łapę przednią (por. słowniczek).
Trop psa: ślad jest zwykle mniejszy niż u wilka, bardziej okrągły (co wynika z większej szerokości), opuszki mniej syme-
tryczne. Boczne palce są bardziej wysunięte do przodu, boczne pazury są wyraźniej odbite.  

Inscenizacja.
Wybierz uczniów do zabawy, rozdaj im role oraz rekwizyty i poproś o przeczytanie tekstu z podziałem na role, wg za-
łącznika nr 2. Nadzoruj przebieg inscenizacji. Zwróć uwagę uczniów na przystosowania wilka do drapieżnictwa.

Przystosowania do drapieżnictwa.
Rozdaj parom uczniów karty pracy nr 2 - „Przystosowania wilka do drapieżnictwa” i poleć wykonanie zadania. Ucznio-
wie powinni wykonać je na podstawie wcześniej zebranych oraz usłyszanych podczas inscenizacji informacji. 

Prawidłowe uzupełnienie tabeli:

1 d
2 a
3 f
4 c
5 b
6 e
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Gra „Wataha na polowaniu”, „Wilki i sarny”.
Obie gry polegają na symulacji polowania i określeniu relacji drapieżnik – ofiara. To ćwiczenie ma na celu uświadomie-
nie uczniom, że drapieżniki są w przyrodzie niezbędne do zachowania odpowiedniej liczebności ofiar i utrzymania ich 
w dobrej kondycji. Niedobór drapieżników powoduje nadmierne rozmnożenie zwierząt – ofiar, co może prowadzić do 
wyczerpania zasobów środowiska, zwiększenia konkurencji wewnątrzgatunkowej, ograniczenia siedlisk i bazy pokarmo-
wej, osłabienia zdrowotności gatunku. Nadmiar drapieżników prowadzi do zmniejszenia liczebności ofiar, a w rezultacie 
do zmniejszenia liczebności populacji drapieżników. Ważną rolą drapieżników jest eliminowanie z populacji ofiar osob-
ników słabych, chorych, starych.
Wybierz jedną z proponowanych gier lub podziel klasę na dwa zespoły i daj każdemu inną grę. Po zakończeniu rozgry-
wek przedyskutujcie wyniki.

Wilki i jelenie (gra planszowa).
Drapieżniki polujące samotnie zazwyczaj atakują ofiary mniejsze lub równe sobie wielkością. Wilk, polując w grupie 
rodzinnej zwanej watahą, może złowić zwierzę dużo większe od siebie. Polowanie grupowe wymaga zorganizowanej 
współpracy i systemu porozumiewania się. Ofiara zwykle  jest męczona długą pogonią, zaganiana w miejsce, skąd nie 
może uciec i gryziona oraz przytrzymywana przez członków stada. Powoduje to jej wykrwawienie i osłabienie. Wataha 
poluje na terytorium o zmiennej  wielkości: od 100 - 1000 km2.
Wataha składa się z rodziców i młodych z jednego lub kilku miotów. Może liczyć od 4 – 8 osobników.

Do gry potrzeba:
- szachownicy, symbolizującej terytorium łowieckie wilków.
- 8 pionków, symbolizujących wilki (np. guziki , pinezki, papierowe kwadraty, czarne pionki warcab),
- 20 pionków, symbolizujących jelenie (np. większe guziki, tekturowe kwadraty, białe pionki warcab).

Reguły gry:
W grze bierze udział wataha, złożona początkowo z pary rodzicielskiej, a w kolejnych ruchach także potomstwa (zawsze 
2 młodych). Stado jeleni początkowo liczy 6 sztuk (byk  i 5 łań, a co roku rodzi się dwoje młodych). Każda para wil-
ków musi zjeść 2 ofiary, żeby się rozmnożyć; im wilków jest więcej, tym więcej ofiar ubywa (są zdejmowane z planszy). 
Po każdym „polowaniu” następuje „rozmnażanie” wg powyższych zasad. Gra toczy się przez 3 lata. Zwracamy uwagę na 
zmiany liczebności obu populacji.
W celu rozpoczęcia gry na planszy ustawiamy 2 pionki – wilki po jednej stronie i 6 pionków – jeleni po drugiej. Wilki 
poruszają się o 2 pola do przodu, do tyłu i w bok. Jelenie poruszają się o 2 pola na ukos. Jeleń, który znajdzie się pomię-
dzy 2 wilkami, jest „zjadany”- usuwany z planszy. Po każdym „zjedzeniu” pozostałe jelenie „rozmnażają się” (dokładamy 
odpowiednią ilość pionków, pamiętając, że jeden z pionków to zawsze byk!).
Gra toczy się do wyczerpania zasobów pionków. Po każdej zakończonej rozgrywce następuje analiza wyników i ocena 
strategii.

Wataha na polowaniu   (Gra planszowa).
Potrzebne rekwizyty: 
Plansza do gry „Wataha na polowaniu” (załącznik nr 3), kolorowe pionki, kostki do gry.

Reguły gry:
W grze może wziąć udział jednocześnie kilka osób, ewentualnie można też zagrać w pojedynkę. Każdy pionek startują-
cy w grze symbolizuje jedną wilczą watahę. Na początku gry pionki ustawiane są na starcie. Uczestnicy kolejno rzucają 
kostką i posuwają się pionkiem o tyle pól na planszy, ile wynosi liczba wyrzuconych oczek. Jeżeli pionek stanie na kolo-
rowym (czerwonym lub zielonym) polu, gracz postępuje zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej planszy. Wygrywa ta 
wataha, która pierwsza dotrze do mety i zakończy polowanie z sukcesem!



Gimnazjum
Pakiet edukacyjny - W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

5
16. Czy wilk jest zły?

Pola żółte:
2 - Wataha łapie trop. Biegnąc tropem posuwasz się 5 pól do przodu!
6 - Wataha dostrzega pasące się stado jeleni. Masz dodatkowy rzut kostką.
12 - W stadzie jeleni jest słabszy osobnik. Posuwasz się o 4 pola do przodu!
18 - Słabszy osobnik w stadzie jeleni odłącza się od stada. Masz dodatkowy rzut kostką.
22 - Członkowie Twojej watahy ruszają w pościg za jeleniem. Posuwasz się o 2 pola do przodu!
27 – Członkowie Twojej watahy doganiają ofiarę. Posuwasz się śmiało o 4 pola do przodu!

Pola czerwone:
3 – Twoja wataha gubi trop. Wracasz na start.
9 - Jelenie zdążyły w porę dostrzec zagrożenie. Cofasz się o 2 pola!
15 - Wszystkie jelenie w stadzie są w dobrej kondycji. Cofasz się o 4 pola.
20 - Ktoś inny płoszy upatrzone stado. Cofasz się o 6 pól!
28 - Wszystkie jelenie zdołały uciec. Cofasz się do pola numer 2!

 Zakończenie:
1. Podziel uczniów na grupy i rozdaj karty pracy nr 3 – „Rola drapieżników w przyrodzie”. Poleć grupom wykonanie 
„mapy pojęć” na temat roli drapieżników w przyrodzie na przykładzie wilka. Niech każda grupa zastanowi się i na karcie 
pracy samodzielnie wpisze pojęcia poznane podczas lekcji i kojarzące się ze słowem „drapieżnik”. Zwróć uwagę na reguły 
gier i ich wyniki – mogą być pomocne w wykonaniu tego zadania. Poproś o przeczytanie i porównanie propozycji grup.

2. Na zakończenie zajęć  rozdaj kartę pracy nr 4 - „Krzyżówkę podsumowującą wiadomości o wilku”; może ona być po-
traktowana jako praca domowa. Poproś kilku uczniów o przeczytanie uzasadnienia hasła – dlaczego trzeba chronić wilki?

Rozwiązanie „Wilczej krzyżówki”:

Uzasadnienie hasła – każdy argument, który wynika z podanych informacji i odnosi się do zagadnienia konieczności 
ochrony  wilka.

1. ś w i e c e

2. w a t a h a

   3. t r o p

4. p o l a n o

5. t a ń c z ą c y

6. m i o t

7. w y c i e

8. w a d e r a

9. b a s i o r

10. j e l e n i e

11. p i s k

12. d z i k
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Słowniczek trudniejszych pojęć:
Basior: samiec wilka. 
Wadera: samica wilka. 
Wataha: stado wilków. 
Sznurowanie: sposób poruszania się wilków, tzw. „trop w trop”.

Wybrane pozycje z literatury:
1. A. Bereszyński, Wilk (Canis lupus Linnaeus, 1758) w Polsce i jego ochrona, WAR im. AC w Poznaniu, Poznań 2003.
2. J. Reichholf, Ssaki. Leksykon przyrodniczy, Świat Książki, Warszawa, 1996. 
3. K. Richarz, Tropy i ślady zwierząt, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2007. 
4. P. Sumiński, J. Goszczyński, J. Romanowski, Ssaki drapieżne Europy, PWRiL, Warszawa 1993. 
5. http://wolf.wild.art.pl 
6. http://www.wilk.pentex.pl/char.php 
7. http://wilki.most.org.pl 
8. http://lupuspl.ovh.org 
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Porównaj tropy
Zabaw się w tropiciela i znajdź cechy odróżniające tropy wilka i jego bliskiego krewniaka – psa! Swoje obserwacje wy-
notuj w tabeli.

„Czy wilk jest zły? ” - karta  pracy nr 1

10-13 cm

7-8 cm

7-10 cm

5-7 cm

Trop wilka Trop psa

Wielkość

Kształt

Ułożenie opuszek

Inne cechy

Trop wilka Trop dużego psa
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Przystosowania wilka do drapieżnictwa

Połącz w pary poszczególne przystosowania wilków do drapieżnictwa z funkcjami, jaką pełnią.

1. wytrwałość w biegu na długich dystansach, 
2. pojemny żołądek,
3. dobrze rozwinięty węch i słuch, 
4. zdolność szybkiego biegu na krótkim dystansie, 
5. liczne (42 u dorosłych), długie (do 27 mm) i silne zęby,
6. współpraca i komunikacja w stadzie podczas polowania, 

 a)  może pomieścić dużo pokarmu naraz,
 b)  umożliwiają zabicie ofiary, rozdzieranie mięsa, kruszenie kości,
 c)  umożliwia dogonienie i powalenie ofiary,
 d)  umożliwia pogoń za ofiarą i jej zmęczenie,
 e)  umożliwia wytropienie, pogoń i grupowe upolowanie ofiar,
 f )  umożliwia wyszukiwanie ofiar, odbieranie informacji.

„Czy wilk jest zły? ” - karta  pracy nr 2

1

2

3

4

5

6
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Wilcza krzyżóWka

Uzupełnij krzyżówkę, wykorzystując zdobyte podczas lekcji informacje.

„Czy wilk jest zły? ” - karta  pracy nr 4

Hasła krzyżówki:

1. W gwarze myśliwych oczy wilka; słowo to określa także źródła światła wykonane z wosku, stearyny lub 
parafiny

2. Wilcze stado.
3. Ślad wilka lub psa.
4. W gwarze myśliwych ogon wilka; słowo takie jak określenie grubego kawałka drewna.
5. …. z wilkami (tytuł znanego filmu).
6. Potomstwo wilków lub psów; słowo, które kojarzy się z rzutem kulą.
7. Jeden z wilczych głosów, służący zacieśnianiu więzi.
8. Samica wilka.
9. Samiec wilka.
10. Zwierzęta, będące często ofiarami wilków.
11. Wysokie dźwięki wydawane np. przez szczenięta.
12. Podobno też jest zły i ma ostre kły, ale może paść ofiarą wilków.

1.

2.

   3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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instrukcja Wykonania odcisku łapy psa.

Jak wiesz, ludzi można identyfikować na podstawie odcisków palców. Każdy z nas ma niepowtarzalne linie papi-
larne – zgrubienia naskórka, układające się w linie i pętle.
U niektórych zwierząt, jak małpy czy leniwce, linie papilarne są wyraźne. U psów, wilków czy kotów – nie. 
Ale tropy zwierząt (np. ślady poduszeczek na łapie psa) również są indywidualne i na ich podstawie można od-
różnić poszczególne osobniki. W terenie wykonuje się fotografię cyfrową tropu, a następnie porównuje ją z bazą 
danych; komputer ocenia  zbieżność śladu i już wiadomo, jaki osobnik go pozostawił! Taką technikę stosuje się 
m.in. do identyfikacji gepardów (dużych i szybkich drapieżników z rodziny kotowatych, żyjących na afrykańskiej 
sawannie. 

I ty możesz zabawić się w pracownika śledczego i wykonać odcisk łapy psa –swojego lub sąsiada! Potrzeba będzie 
do tego czysta kartka papieru wielkości zeszytu i farbki szkolne (akwarele, plakatówki). 

Rozrób farbkę wodą i przy pomocy pędzelka pomaluj poduszeczki na spodzie łap psa. Możesz także wlać farbkę 
na spodek i zanurzyć w niej psią łapę. Następnie odciśnij łapę na przygotowanej kartce. 
Po wyschnięciu podpisz trop: data wykonania, nazwa psa, płeć, rasa. Zmierz wielkość tropu: szerokość i długość. 
Jeśli możesz, do tak przygotowanej karty dodaj fotografię psa i jego tropu, odciśniętego w śniegu lub błocie.
Z wykonanych przez was kart można skompletować kartotekę psich śladów! 

„Czy wilk jest zły? ” - załącznik nr 1
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czerWony kapturek inaczej

Występują: 
- Wilk, wiek średni, inteligentna bestia mówiąca ludzkim głosem;
- Czerwony Kapturek, dziewczynka ciekawska i odważna;
- Myśliwy, należy do lokalnego Koła Łowieckiego.

Czas i miejsce akcji: 
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, a może niedawno i całkiem blisko? Wybierzcie sami… W każdym razie w 
lesie, bo babcia już tu nie mieszka.

scena 1.
Głęboki, trochę ciemny, rozległy las, nie sadzony ludzką ręką, czyli puszcza. Gdzieś pod drzewem, lekko ukryty za krzakami czai 
się duży i głodny wilk. Leśnym duktem zbliża się mała, rezolutna dziewczynka, uczennica pobliskiego Gimnazjum.

Wilk:
- Stój! Kto idzie? 

Czerwony Kapturek:
- No co ty, nie poznajesz? To ja, rezolutna dziewczynka w czerwonej bluzie z kapturem, o, widzisz? (odwraca się tak, żeby 
Wilk mógł podziwiać jej nowe okrycie). To dlatego mam ksywkę Czerwony Kapturek, bo u nas w szkole to jak się raz do 
czegoś przyczepią, to nie…. (dziewczynka gada jak nakręcona, aż Wilk przerywa jej zmęczony gadaniną).

Wilk:
- Dziewczynko, a czemu ty jesteś taka gadatliwa?

Czerwony Kapturek:
- Bo wiesz, w szkole to mi zazdroszczą, że wszystko wiem i nie dają mi dojść do słowa… a tyle mam do powiedzenia! 
Ale właśnie, jeszcze ci nie powiedziałam, że bardzo się cieszę z naszego spotkania…

Wilk: 
- Ja też (oblizuje się szeroko z wilczym uśmiechem na pysku)

Czerwony Kapturek:
- No wiesz, chyba ja bardziej, bo mam zadanie domowe: „Zbierz informacje o wilku”. To ja cię tak strasznie proszę, od-
powiedz mi na kilka pytań, dobrze? (patrzy na Wilka z delikatnym uśmiechem i zalotnie trzepie rzęsami).

Wilk: (ujęty jej urokiem)
- No dobra, pytaj, (ciszej) zjem cię później (uśmiecha się szeroko, pokazując komplet zdrowego, pięknego uzębienia)

Czerwony Kapturek:
- O, dzięki, bardzo mi pomożesz… Nie usłyszałam dokładnie, co powiedziałeś? 

Wilk: 
- Nic ważnego; pytaj szybko, bo jestem głodny!

Czerwony Kapturek:
- No dobra. Wilku, dlaczego nie masz dużych oczu?

Wilk:
- No wiesz, dziewczyno, to niewłaściwe pytanie! Mam piękne, skośne oczy, nie widzisz?! Ale faktycznie, czasami i z da-
leka to nie najlepiej widzę. Oczy mam słabsze niż węch...

Czerwony Kapturek:
- Tak? a  co ze słuchem? Masz takie ładne i kosmate uszy… mogę je pogłaskać? albo  wytargać? albo podrapać za uszkiem?

„Czy wilk jest zły? ” - załącznik nr 2
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Wilk:
- Przestań, Kapturku czy jak Cię zwą, bo nasza rozmowa szybko się skończy! To fakt, uszy mam mniejsze niż pies, np. 
owczarek niemiecki, ale słyszę bardzo dobrze, bo potrafię nimi obracać, o, widzisz? (porusza uszami w różne strony). Na-
słuchuję odgłosów zwierzyny w gąszczu. A najlepiej rozwinięty mam węch; wyczuwam zapach ofiary z daleka i wtedy 
umawiam się z resztą stada na polowanie. Wiesz, muszę zjeść ponad kilogram mięsa dziennie. A skoro już o tym mowa…

Czerwony Kapturek:
- A czemu masz takie duże…. Łapy?

Wilk:
- Ale nudzisz… bo muszę daleko i wytrwale biec, nawet 40 – 70 km dziennie z prędkością 8 km/godz! A jak trzeba, to 
potrafię biec bardzo szybko – nawet 85 km/godz.! co prawda,  niezbyt długo… 

Czerwony Kapturek: (wtrąca się radośnie)
- To tak szybko, ja samochód mojego Taty! Ale on to może długo tak jechać… (Wilk się niecierpliwi, wiec Kapturek 
pyta dalej). A za kim tak gonisz, co? 

Wilk:
- Poluję zwykle na jelenie, sarny, dziki, nie pogardzę gryzoniami i ptakami. Jak jestem bardzo głodny, to zjem nawet owada.

Czerwony Kapturek:
- Owada? Znaczy, motylka? No wiesz co! (Wilk traci cierpliwość i szczerząc kły warczy z cicha) Ostatnie pytanie, dobrze? 
A czemu masz takie duże … zęby?

Wilk:
- Żeby zagryźć ofiarę i połamać jej kości! Widzisz, tu, z tyłu mam takie łamacze. (rozdziawia pysk i demonstruje ostatni 
ząb przedtrzonowy w szczęce górnej i pierwszy ząb trzonowy w żuchwie) Zjadam takie sztuki, które są słabe, chore, za wol-
no uciekają albo nie potrafią się schować! I nie mają obrońców! Czyli takie jak ty! (gotuje się do skoku, Kapturek orientuje 
się wreszcie w niebezpieczeństwie i z piskiem zaczyna się rozglądać za możliwością ucieczki. Wtedy zza drzewa wychodzi my-
śliwy ze strzelbą, gotową do strzału i wycelowaną w Wilka).

Myśliwy:
- A co tu się dzieje?! Widzę, że przyszedłem w samą porę! Tropiłem cię od rana, ty zwierzaku!

Wilk:
- No co? nic się nie dzieje, rozmawiam! Ona ma pracę domową (to mówiąc wycofuje się powoli za krzaki, na wszelki wy-
padek oczywiście).

Czerwony Kapturek:
- Tak, Panie Myśliwy, to bardzo porządny wilk i pomógł mi w zebraniu informacji! I jak on dba o kondycję roślinożer-
ców! Gania za nimi szybko, żeby były w formie, zjada niedostosowane, no po prostu wyręcza myśliwych! Jak ja to jutro 
opowiem, to dostanę szóstkę! 

Myśliwy:
- Tak, tak… No to masz szczęście, bratku! Ale powiedz no mi, czy to twoja sprawka te szczątki sarenki pod lasem?

Wilk:
- Moja? Ależ skąd! To jacyś kłusownicy zastawili sidła! Ja ją tylko dokończyłem, bo jak się nie ma, co się lubi, to nawet 
padlina dobra…

Myśliwy:
- Oho! Kłusownikami zajmę się osobiście. A co do tych roślinożerców to prawda. Lepiej, żeby je łapały wilki czy inne 
drapieżniki, niż żebym ja musiał ganiać po lesie…

Czerwony kapturek
- Biedny pan Myśliwy! To ja już sobie pójdę, dobrze? Do widzenia Wilku, i dziękuję… gdzie on się podział? 

„Czy wilk jest zły? ” - załącznik nr 2
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Wilk: (z oddali)
- W porządku! Ale lepiej nie chodź sama do lasu, bo nie zawsze się trafi taki dobry wilk, jak ja (He, he – dodaje po cichu)

Myśliwy:
- No tak, on ma rację! Chodź, wyprowadzę Cię na skraj lasu. Ja muszę się jeszcze napracować – trzeba przygotować plan 
ochrony drapieżników w naszym lesie! Już nawet wilki mają lepiej, niż my…

Wilk: (w zadumie)
- Podobno nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, ale ja tego nie pamiętam. No i co to może znaczyć?!

„Czy wilk jest zły? ” - załącznik nr 2
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Pola żółte:
2 - Wataha zwęszyła trop ofiary. Biegnąc tropem posuwasz się 5 pól do przodu!
6 - Wataha dostrzega pasące się stado jeleni. Masz dodatkowy rzut kostką.
12 - W stadzie jeleni jest słabszy osobnik. Posuwasz się o 4 pola do przodu!
18 - Słabszy osobnik w stadzie jeleni odłącza się od stada. Masz dodatkowy rzut kostką.
22 - Członkowie Twojej watahy ruszają w pościg za jeleniem. Posuwasz się o 2 pola do 
przodu!
27 – Członkowie Twojej watahy doganiają ofiarę. Posuwasz się śmiało o 4 pola do przodu!

Pola czerwone:
3 – Twoja wataha gubi trop. Wracasz na start.
9 - Jelenie zdążyły w porę dostrzec zagrożenie. Cofasz się o 2 pola!
15 - Wszystkie jelenie w stadzie są w dobrej kondycji. Cofasz się o 4 pola.
20 - Ktoś inny płoszy upatrzone stado. Cofasz się o 6 pól!
28 - Wszystkie jelenie zdołały uciec. Cofasz się do pola numer 2!

GRATULACJE!!!
POLOWANIE WATAHY 

ZAKOŃCZONE SUKCESEM!

START

„Czy wilk jest zły? ” - załącznik nr 3

Wyrusz na polowanie z watahą wilków!

WATAHA NA POLOWANIU

Gra planszowa


