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KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 



IV. W ZAKRESIE POZNAWCZEGO 
OBSZARU ROZWOJU UCZEŃ OSIĄGA: 

1. Potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia. 

2. Umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, 
muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii.



 V. EDUKACJA PLASTYCZNA.

2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 
a) wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej (...)



CELE: 

• Pomyślę o zaletach i wadach bycia upartym. 

• Wykażę się uważnością jako widz filmu. 

• Zaprojektujemy scenografię, która coś ważnego powie o bohaterze. 

Uczniowie poznają przy okazji wybrane pojęcia filmowego języka: kadr, scenografia.



1. WYCISZAMY UCZNIÓW I ZAPRASZAMY ICH DO 
KRÓTKIEGO DOŚWIADCZENIA (całość ok. 5 min):

„Pomyśl, jakie to uczucie, gdy postawisz na swoim”. 

W ćwiczeniu można wykorzystać slajd 1 (załącznik 1 – prezentacja) 

Niech wybrzmiewają różne dziecięce wrażenia, to może być np.: strach, wyrzuty sumienia, duma, radość, poczucie 
siły, niepewność… Chodzi o uruchomienie myślenia o własnym doświadczeniu, niech ono będzie punktem 
wyjścia zajęć. 

Ćwiczenie może mieć postać chwili refleksji w ciszy (minuta), ale można też po niej poprosić uczniów o podzielenie 
się wrażeniami w parach (po minucie na osobę).  

→ Możemy też wykorzystać ćwiczenie jako punkt wyjścia do rozmowy z uczniami – w jakich sytuacjach te nasze 
odczucia są pozytywne, w jakich negatywne. Możemy porozmawiać o tym, że wartość uporu często wiąże się z 
celem, jaki sobie założyliśmy i do jakiego uparcie dążymy. Jeśli to dobry cel, niekrzywdzący, bardzo dla nas 
ważny, to będziemy dumni i szczęśliwi, że postawiliśmy na swoim.



2. PROJEKCJA FILMU (6 min)

Stop-klatka: 
możemy zatrzymać film w momencie ucieczki dzieci (4:23) i zapytać widzów, jakie mają przypuszczenia, co się 
teraz stanie, co zrobi tata.



3. ZBIERANIE INFORMACJI O BOHATERACH.

Przypominamy uczniom, że naszym celem jest stać się uważnym widzem. (15 min.)



CZĘŚĆ 1: URZĄDZAMY KRÓTKI QUIZ ZESPOŁOM.

Pytania możemy losować z wielkiego słoja, możemy też posłużyć się prezentacją i wyświetlać kolejne na ekranie (załącznik 1 – prezentacja, 
slajdy 11-22). 

Dzielimy klasę na 3-osobowe zespoły. Każdy zespół wymyśla sobie nazwę (element integracji). 

Losujemy kolejnym zespołom po pytaniu – gdy po krótkiej naradzie (maks. 60  sekund) uczestnicy nie udzielą odpowiedzi, szansę na 
odpowiedź zyskuje następny w kolejce zespół (Zespoły mogą na początku losować numerki i to będzie kolejność tur).  

Jeżeli pytania będą losowane ze słoja, można dorzucić do niego karteczki z miniwyzwaniami ruchowymi (szczególnie jeśli klasa jest bardzo 
ruchliwa) – podskoczcie 2 razy, zróbcie 3 pajacyki itp. 
- Dlaczego Julie ma złamaną rękę? Co się wydarzyło? 
- Jaki był cel Gaba? 
- Jakie czynności wykonał „Nieustraszony świstak”, aby osiągnąć cel? 
- Co świadczy o tym, że Gab jest odważny? 
- Jak Gabowi się układa ze starszym bratem? 
- Co świadczy o tym, że Gab jest uparty? 
- Co świadczy o tym, że Julie się nie podda w drodze do celu? 
- Co chłopiec powiedział ojcu dziewczynki przed odjazdem? 
- Co bardzo ucieszyło Gaba i Julie? 

Dogrywka: Pokażcie za pomocą pantomimy jedną ze scen filmu – pozostałe grupy odgadną, o którą scenę chodzi.



CZĘŚĆ 2: FILMOWY SPOSÓB CHARAKTERYZOWANIA 
POSTACI. ZAŁĄCZNIK 1 – PREZENTACJA (SLAJDY 2-10)

„Przyjrzyjcie się kadrom filmu. Na podstawie każdego z nich wyciągnijcie jakiś wniosek o Julie – czego się właśnie o niej 
dowiedzieliście?” 

→ Uczniowie mogą zbierać informacje w postaci mapki myśli – dopisują swoje spostrzeżenia na sklerotkach doczepianych do 
tablicy.  

(Nakierowujemy ich na różne tropy: relacje z innymi – przyjaciółmi, rodziną, atmosfera w domu, zainteresowania, styl życia.) 
Podsumowujemy ćwiczenie: filmowy sposób na pokazanie, jaka jest postać, to między innymi scenografia. Podglądamy np. 
wnętrze pokoju bohaterki, przyglądamy się zgromadzonym tam przedmiotom, przestrzeni, kolorom. Patrzymy np., czy jest tam 
perfekcyjny porządek czy też lekki nieład, a może zupełnie odlotowy bałagan… Możemy wyczuć atmosferę tego miejsca 
(przyjazna czy mroczna?). I z takich przesłanek wyciągamy wnioski o mieszkance pokoju (co jest dla niej ważne, co lubi, czego 
nie, jak spędza czas…).  

Scenografia: projektowanie przestrzeni, w której dzieje się akcja filmu;  
są to plenery, wnętrza i rekwizyty wykorzystane w filmie



4. TWORZYMY SCENOGRAFIĘ POKOJU GABA (20 min)

Propozycja A)  

Zespoły otrzymują duże arkusze papieru, mają różne przybory szkolne (kredki, farby, mazaki, wycinanki, 
kleje, nożyczki, mogą być też stare gazety do robienia kolażowych wycinków). 
Rysują, malują, wycinają i doklejają.



4. TWORZYMY SCENOGRAFIĘ POKOJU GABA (20 min)

Propozycja B) 

Mogą również zaaranżować taki pokój w kartoniku – potrzebować będą różnych przedmiotów – takich jak np. 
klocek, bibuła, nakrętka, słoik, patyczki drewniane, pudełko od zapałek, listek, sznurek, taśma klejąca, kolorowe 
kuleczki z filcu, łyżeczka  – niech są przedmioty o nieoczywistym zastosowaniu, które mogą coś „udawać” – liczyć 
się będą pomysły uczniów i ich nieoczekiwane wykorzystania.  

 
→ Nauczyciel może schwycić okazję, aby nauczyć dzieci, czym jest metafora w scenografii. Zanim uczniowie 
przystąpią do pracy, nauczyciel modeluje (pokazuje i omawia – „Zobaczcie, patyczek i listek to może być 
drzewko. Otwarte okno z ptaszkiem na parapecie może oznaczać ducha wolności. A wycięte z gazety zdjęcia 
opony samochodowej i młotka mogą sugerować, że ktoś tu lubi motoryzację i majsterkowanie”. Wskazujemy 
umowne wykorzystanie jakiegoś elementu).




