
W ramach udziału naszej Szkoły 

w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji 

„Przełamujemy bariery” 

 

serdecznie zapraszamy 

 Małych i Dużych, Dzieci i Dorosłych, Kadrę i Rodziców 

 do wspólnej zabawy słowotwórczej, tworzenia gry słownej 

 „ULEPMY LEPIEJE” 

stworzonej przez jedną z naszych patronek  Wisławę Szymborską. 

Czym jest „LEPIEJ”? 

„LEPIEJ”- inaczej „LEPCIUCH” –  TO krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy 

wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje się 
Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Jedna 
banalna sytuacja przyczyniła się do powstania pierwszego lepieja. Wisława Szymborska zamawiając 

danie w podkrakowskiej restauracji natknęła się na ciekawą notatkę w karcie. Otóż, przy pozycji 
„flaki” ktoś, drżącą ręką dopisał „okropne”. 

To wystarczyło, aby ten niepozorny dopisek Szymborska wykorzystała na własny użytek….. 

Pierwszy wers lepieja zazwyczaj opisuje jakieś bardzo przykre w skutkach zdarzenie, drugi 
natomiast stwierdza, że jest ono i tak lepsze od czegoś (pozornie) nieszkodliwego. 

Pierwszy wers zaczyna się słowem "Lepiej", a drugi "niż lub "niźli". 
Standardowo, każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab. 

ZADANIE: 

Stwórzcie INDYWIDUALNIE lub w PARACH WŁASNY, AUTORSKI TEKST zwany „lepiejem” 

TEMAT (do wyboru): 

- Mocne strony NASZEJ szkoły 

- Mocne strony uczniów, rodziców, nauczycieli 
- sukcesy i trudności, pragnienia i potrzeby uczniów i nauczycieli 

- trudne i łatwe przedmioty nauczania 

- pisanie, czytanie, liczenie, śpiewanie 

- jak to jest być uczniem z trudnościami w uczeniu się, dyslektykiem 

- relacje dzieci - dorośli 
- smak sukcesu szkolnego 

- mocne strony dyslektyka 

- wartość nauki 
- wspólny, szkolny czas 

- szkolne indywidua, przyjaźnie, relacje 

- uczeń zwykły i niezwykły 

  



 

FORMAT PRACY: 

A3 (czyli złączone 2 kartki A4)  

FORMA PRACY: 

Oprócz tekstu składającego się z dwóch wersów, zgodnie z zasadą tworzenia lepiejów, należy 
stworzyć wersję ilustracyjną do swojej pracy. 

Czyli- na kartce A3 robimy ilustrację i zapisujemy treść autorskiego lepieje. 

Przykładowe LEPIEJE na temat czytania: 

„Lepiej w domu czytać mity, 
niż jeść szybko frytki Zyty” 

  
„Lepiej czytać dużo książek, 
niż na gry stracić pieniążek” 

  
  

WYMAGANIA „FORMALNE”: 
  

Prosimy, aby każda praca była z tyłu podpisana: IMIĘ, NAZWISKO, KLASA. W przypadku rodziców 
prosimy również o informacje, którego ucznia jest się rodzicem, bowiem dalsza korespondencja 

będzie odbywała się przez LIbrus. 
  

KATEGORIE naszej ZABAWY: 
- uczniowie klas 1-3 

- uczniowie klas 4-8 

- nauczyciele i rodzice 

  
CZAS I MIEJSCE: 

Do zabawy zapraszamy wszystkich chętnych w okresie od 5 do 21 października 2022. 
  

Wszystkie podpisane prace można składać u Pani Małgosi w pokoju 209 na II piętrze (lub wsuwać 
pod drzwi - terapia pedagogiczna), 

 oraz składać do Pani Dominiki i Ani z Samorządu Szkolnego. 
  

Wszystkie stworzone LEPIEJE zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie oraz w mediach 
społecznościowych. 

Specjalnie powołana Komisja, w skład której wejdą uczniowie i nauczyciele, dzieci i dorośli wybierze 
najbardziej twórcze, ciekawe i nietuzinkowe prace. 

  
Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki 

… i super nagrody dla autorów najbardziej oryginalnych LEPIEJI☺ 

  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZABAWY!!! 

  
 


