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Legenda o Sally Jones 
 
Tematy mogą być inspiracją do przeprowadzenia zajęć literackich dla dzieci i młodzieży. 
 
mapa podróży 
 
Małpa mordercy, Legenda o Sally Jones: 
podróże Sally Jones 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 sporządzenie tras podróży gorylicy 
 informacje/ciekawostki o miejscach, do których dotarła 
 bohaterowie, których spotkała w czasie podroży 
 zajęcia/zadania, jakie wykonywała na różnych etapach życia/podróży 
 tło historyczne podróży Sally Jones  
 czym różniłaby się dzisiejsza podróż w te miejsca, jak zmieniły się te 

miejsca/okoliczności/ludzie 
 
żegluga, wątek marynistyczny  
 
Małpa mordercy, Legenda o Sally Jones: 
gorylica jako mechanik pokładowy 
podróże morskie (m.in. Lizbona-Bombaj) 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 budowa i wyposażenie statku 
 typy statków: parowce 
 załoga – skład, funkcje 
 szlaki morskie po Atlantyku, Morzu Śródziemnym itp. 
 nawigacja, alfabet Morse’a 

 
samoloty, awiacja  
 
Małpa mordercy: 
loty Sally Jones i maharadży dwupłatowcem Gipsy Moth 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 wygląd, budowa dwupłatowca 
 funkcje poszczególnych elementów samolotu 
 zmiany w wyglądzie samolotów na przestrzeni lat 
 dlaczego samolot lata? 

 
 



Lizbona   
 
Małpa mordercy: 
port, dzielnica Alfama i inne dzielnice miasta, wąskie uliczki, zaułki, tawerny, słynne tramwaje i 
wiele innych ciekawostek 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 zabytki, ciekawe miejsca w Lizbonie 
 charakterystyka miasta portowego 
 topografia, aktywności z mapą miasta 
 ciekawostki o Portugalii 

 
portugalskie pieśni fado  
 
Małpa mordercy: 
śpiew i występy Any Moliny 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 historia fado 
 cechy charakterystyczne utworów fado, znaczenie 
 wysłuchanie kilku pieśni 

 
instrumenty muzyczne  
 
Małpa mordercy: 
pracownia signora Fidardo 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 budowa harmonii/akordeonu  
 posłuchanie gry na różnych rodzajach harmonii, z różnych krajów 
 spotkanie z harmonistą/akordeonistą 
 spotkanie z budowniczym instrumentów/lutnikiem 
 koncert muzyczny 

 
Indie – kultura i tradycje  
 
Małpa mordercy: 
Sally Jones w pałacu maharadży, potem pobyt w Koczinie 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 architektura pałacu, funkcje komnat i pomieszczeń, np. zenana 
 role marszałka dworu, kamerdynera, dewana, służących i innych mieszkańców pałacu 
 tradycyjny ubiór mieszkańców Indii 
 muzyka hinduska, instrumenty, taniec 
 kolonialna historia Indii 

 
 



gra w szachy  
 
Małpa mordercy: 
rozgrywki szachowe Sally Jones z maharadżą i jego ministrami 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 historia szachów 
 figury szachowe, zasady gry 
 nauka gry w szachy 

 
kryminał 
 
Małpa mordercy: 
wątek kryminalny, fałszywe oskarżenie Henry’ego Koskeli o morderstwo, poszukiwanie Morro, 
dwukrotne śledztwo w sprawie morderstwa Morro 
 
Tematy do poruszenia: 
 

 kryminał jako gatunek literacki 
 pojęcia: detektyw, dochodzenie, poszlaki, dowody  
 porównanie śledztwa prowadzonego przez komisarza Garrettę i inspektora Umbelino 
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