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Scenariusz aktywności do filmu “Luce i kamień” 



OMÓWIENIE I CELE

Scenariusz zawiera propozycje zajęć dla dzieci w wieku 4-5 lat do filmu krótkometrażowego.  

Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi dzieci na przekaz filmu poprzez aktywne działania oparte na jego 
motywach. Działanie pozwala bowiem dziecku lepiej rozumieć siebie i otaczający je współczesny świat.   

Zajęcia są proste w realizacji i nie wymagają drogich materiałów. 



1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: I.7, II.6, III.7, IV. 5, IV.11 

2. Metody aktywizujące. 

STANDARDY EDUKACYJNE



POTRZEBNE MATERIAŁY

1. Papiery kolorowe w kolorze: żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym. 

2. szary papier pakowy. 
3. Klej  i nożyczki dla każdego dziecka. 

4. Szary papier.  

5. Zestaw klocków “dopasuj kształty, wrzucając do pudełka”, dodatkowy zestaw innych dowolnych klocków większych niż w 
zestawie.



AKTYWNOŚCI
Nr 1  

Dzieci zostają podzielone na grupy i otrzymują kartki papieru w różnych kolorach - kartki A4 lub gotowe wycięte kółka lub 
kwadraty.   Jedna grupa jest kolorem zielonym, druga - niebieskim, trzecia -  czerwonym, czwarta - zielonym. Każde dziecko 
dostaje jedną kartkę.  

Każde dziecko ma za zadanie wyciąć 2-3 dowolne kształty z kartki/ kółka/kwadratu  

Następnie dzieci mają podchodzić do siebie i porównywać wycięte kształty i kolory. Dwóch identycznych nie znajdą.  

Dorosły komentuje, że każdy z nas jest inny i wielu ludziom wydaje się, że do siebie nie pasujemy. Nawet w obrębie tej samej 
grupy (np. niebieskiej czy zielonej) nie ma dwóch identycznych kształtów). Możemy z tych różnorodnych kawałków spróbować 
stworzyć coś nowego.  

Dorosły na podłodze kładzie  szary papier pakowy. Zadaniem dzieci jest naklejenie swoich kawałków papieru tak, by tworzyły 
nową całość.  

Dorosły rozmawia z dziećmi o tym, jaki jest efekt końcowy. Co im się podoba? Co mogły zrobić inaczej?  Czy nadal różne 
elementy nie pasują czy jednak tworzą po prostu inną niespodziewaną całość? 



AKTYWNOŚCI
Nr 2 

W tej zabawie wykorzystujemy  pudełko z klockami typu “Dopasuj kształty” oraz zestaw innych klocków, które nie pasują do 
otworów w pudełku i są większe.  

Każde dziecko najpierw wrzuca klocki do pudełka przez otwory. Klocki pasują i wpadają do pudełka. 

Każde dziecko ma spróbować wrzucić “niepasujący” klocek do pudełka. Klocki nie pasują.  

Dorosły pyta dzieci czy spotkały kogoś, kto jak te duże klocki nie pasował do grupy, kto był inny? Komentuje, że ludzie są różni, 
mają różne kolory skóry, języki, religie,  i obyczaje, mogą czuć się samotni i wyobcowani.  

Zadaniem dzieci jest wymyślić, jak połączyć klocki z pudełka z tymi, które nie pasują. Najlepiej jest powtórzyć to zadanie 
przydzielając różne klocki, różnym dzieciom. Wtedy efekt końcowy połączenia za każdym razem będzie inny. 

Dorosły komentuje, że klocki “dopasowane” muszą wyjść z pudełka, otworzyć się na nowości. Wtedy możemy ustalić wspólną 
całość i nie ma na nią jednego przepisu. 




