


MOJE MAŁE WIELKIE SPRAWY

Scenariusz aktywności do filmu "Salvador Dali"

Realizacja Podstawy Programowej: II etap edukacyjny, klasy IV-VIII



Ćwiczenie nr 1 

V. Lektury obowiązkowe: 

17. Wybrane wiersze (m.in. Joanny Kulmowej). 

I Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

12) określa tematykę oraz problematykę utworu; 

16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi; 

Ćwiczenie nr 2 

I Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

18) wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz 
elementy wiedzy o kulturze; 

Ćwiczenie nr 3 

I Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

20) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.

Ćwiczenie nr 4 

III Tworzenie wypowiedzi. 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

2) tworzy opis przeżyć wewnętrznych; 

Ćwiczenie nr 5 

I Kształcenie literackie i kulturowe. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

12) dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (w 
tym przypadku poprzez fotografię); 



1. PRZED PROJEKCJĄ FILMU:  
(10min + 2-3 min po filmie)

Punktem wyjścia – rozgrzewką intelektualną przed zajęciami – może być odczytanie wiersza „Marzenia” Joanny 
Kulmowej. 

Zadajemy dzieciom pytanie: 

- A Wy, jakie marzenia zabieracie ze sobą do szkoły? Co się z nimi tam dzieje? A może spotykacie się z nimi, gdy 
lekcje się kończą? 

Tuż po filmie pytanie: 
- Jakie marzenie motywowało Ozrobeka do tego, by chodzić do szkoły?



2. PALCEM PO MAPIE – PODGLĄDAMY 
ODLEGŁE MIEJSCA. (10min)

Sprawdźmy wspólnie z uczniami na mapach, gdzie leżą góry Kirgistanu i jak to daleko od nas. 

Rozważmy w postaci burzy mózgów, czym różnią się ukazane w filmie realia od naszych. 

(Osiołek jako środek transportu, wspólne miejsca do spania (na podłodze), słodkości stawiane przy wizerunku 
zmarłych, gotowanie na ogniu, proste potrawy, jak bułka w mleku, droga do szkoły wiodąca przez wąską kładkę 
nad wodą, życie codzienne blisko zwierząt – owiec, krów, ptaków… Babcia zajmuje się kręceniem pasm przędzy, 
wyszywaniem tkanin; w szkole nie korzysta się jeszcze z elektroniki – komputerów, wyświetlaczy).   

W zadaniu można wykorzystać załącznik 1.



3. PRZESZKODA – OCENA SYTUACJI, ROZPĘD I … SKOK! 
O MIERZENIU SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI.  
(10 min + 12min)

a) Czasem los przynosi niespodziewane zwroty akcji – upadek do wody, spalone przy piecu skarpetki, śmiech klasy 
– a po chwili wymarzone spotkanie, zastępstwo z nauczycielem rysunku… 

Prosimy uczniów, by w parach porozmawiali o takich zwrotach akcji w swoim życiu. Po 3 minutach ogłaszamy 
zmianę osoby mówiącej w parze. Następnie nauczyciel losowo wysłuchuje kilka osób, pytając o historie, które 
usłyszały przed chwilą od kolegów, koleżanek. 

Wspólnie wyciągamy wnioski: np. że w życiu nie trzeba się poddawać, bo ono bywa nieoczekiwane i może nas 
pozytywnie zaskoczyć. Albo ze czyjeś pozytywne słowo daje nam siłę (jeśli nie pozwolimy wcześniej, aby czyjś 
śmiech ją nam odebrał).



3. PRZESZKODA – OCENA SYTUACJI, ROZPĘD I … SKOK! 
O MIERZENIU SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI.  
(10 min + 12min)
b) Zawołaj, gdy potrzebny drugi ktoś. 

Krzyk babci dziwnym zbiegiem okoliczności działa na Ozrobeka ochronnie – nie spadł z huśtawki, nie rozbił się na kamieniu. Czy to łatwe, prosić 
kogoś o pomoc, zawołać drugą osobę, gdy jest nam potrzebna? 
 
Rozdajemy uczniom kolorowe, samoprzylepne karteczki. 

Na tablicy rysujemy trzy obszary: przeszkody w proszeniu o pomoc/ korzyści/ zagrożenia. 

 
Wspólnie z uczniami namierzamy przeszkody (np. w nas, gdy wolimy coś zrobić sami; gdy nie chcemy się potem odwdzięczać) oraz korzyści płynące z 
tego, że umiemy korzystać ze wsparcia (np. druga osoba, ta którą prosimy o pomoc, może zrozumieć, że jest ważna i potrzebna; a my dostaniemy 
ratunek w trudnej chwili, uchronimy się od niebezpieczeństwa). 

Dopytujemy uczniów: „A gdy ktoś za bardzo liczy na pomoc innych – jakie to niesie zagrożenia?” (np. stajemy się bezradni, zależni, nie 
wykorzystujemy swojej pomysłowości). 

Uczniowie swoje propozycje odpowiedzi zapisują na karteczkach i przylepiają je do tablicy, nauczyciel je odczytuje na forum, może dodać komentarz.



4. NAZWAĆ, OKREŚLIĆ, UJĄĆ EMOCJE W KARBY 
SŁÓW! (7 min + 6 min)

Wybierz jedną ze scen filmu i napisz 3-zdaniowy opis przeżyć głównego bohatera. 

- Gdy bawi się z Bermet na huśtawce; 

- gdy przebiera się przy klasie w suche ubrania; 

- gdy nauczyciel przegląda jego szkicownik; 

- gdy staje przed zatopioną kładką w drodze powrotnej do domu. 

 
Po etapie pisania, uczniowie dobierają się w 3-osobowe grupy (wg klucza – wybrałam/em tę samą sytuację 
albo wybraliśmy 3 różne sytuacje) i odczytują sobie nawzajem swoje opisy.



5. RÓŻNE STANY SKUPIENIA, CZYLI PRZYRODA 
JAKO ULOTNE DZIEŁO SZTUKI.

Zadanie 
Zrób zdjęcie, które zatrzyma wypatrzony przez Ciebie  moment: pochwyci jakiś przemijający urok natury.  

Nazwij swoją fotografię w 1-3 słowach. 

Ze zdjęć dzieci robimy wystawę. Podejmujemy refleksję o niemal magicznej roli fotografii – daje nam wymowny 
dostęp do przeszłości, do jakiegoś kawałeczka świata, który minął.



ZAŁĄCZNIK 1

Screeny z filmu, które można wykorzystać w ćwiczeniu nr 2. Można z nich zrobić pokaz slajdów, który pomoże 
uczniom określić realia ukazane w filmie.




































