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I. W ZAKRESIE EMOCJONALNEGO OBSZARU 
ROZWOJU UCZEŃ OSIĄGA:

1. Umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, 
dlaczego one występują. 

2. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
a) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; 

3. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń: 
a) układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień 

opracowanych podczas zajęć; 

4. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 
a) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią (...).



CELE: 

• Rozpoznaję potrzeby, które kryją się za działaniami bohaterów. 

• Wymyślam własną opowieść i przedstawiam ją w postaci komiksu.



1. ROZMOWA PO FILMIE – ZAGADNIENIA:

• Co poczuł chłopiec, gdy zorientował się, że mama sprzedała jego własność? 

Słuchamy z uwagą wypowiedzi dzieci, gdy trzeba parafrazujemy ich wypowiedzi, posługując się nazwami emocji: np. złość, 
zdziwienie, rozczarowanie, zawód, smutek, żal itp. 

• Chłopiec poczuł te negatywne emocje, gdyż jedna z jego ważnych potrzeb została niespełniona, zignorowana. 
Jak myślicie, czego potrzebował chłopiec, a mama nie wzięła tej potrzeby pod uwagę?  

Swobodne wypowiedzi uczniów. 

• Opowiadamy uczniom o potrzebie poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie – dzieci też potrzebują decydować. 

Uczniowie dzielą się spostrzeżeniami o tym, na co chciałyby mieć większy wpływ. Opowiadają, jakie decyzje mogli ostatnio 
samodzielnie podjąć.  

• Dzieci mają potrzebę zaufania – np. potrzebują, aby dorośli nie zadziałali w taki sposób, który naruszy dziecięcą własność. 



1. ROZMOWA PO FILMIE – ZAGADNIENIA:

Czy zdarzyło Wam się przeżyć rozczarowanie, bo ktoś zawiódł Wasze zaufanie? 
Czy zdarzyło Wam się tak postąpić, by ktoś stracił zaufanie do Was? 

• Chłopiec czuł też potrzebę radości i zabawy – wymyślił, że tego dnia zrealizuje ją, jeżdżąc na rolkach. 

Pomyślcie, jak jeszcze można zaspokoić potrzebę radości i zabawy – jakie są Wasze pomysły w niedzielne poranki? 

• Gdy okazało się, że ktoś kupił rolki, chłopiec od razu przystąpił do działania. A my zatrzymajmy na chwilę ten właśnie 
moment rozpoznania. 

Dlaczego mama sprzedała rolki? 

Jaka potrzeba stała za tą decyzją mamy? (Czego potrzebowała mama?) 

• Co chłopiec mógłby powiedzieć mamie, aby jej nie zranić, ale aby dać jej do zrozumienia, jak mu z tą sytuacją jest? 

Zwracamy uwagę uczniów, że mógłby potraktować mamę wyrozumiale, zdając sobie sprawę z jej potrzeby. Ale też powinien 
wyraźnie zaznaczyć swoje granice – jego własnością nie wolno dysponować bez jego zgody – mama musi o tym wiedzieć. 
Chłopiec może wyjaśnić mamie, co czuje i czego potrzebuje.



2. PRACA TWÓRCZA – TWORZENIE WŁASNYCH 
HISTORII.
Film ukazuje historię, w której określony problem przeradza się w sukces, chłopiec był zmobilizowany do działania. 
Bieg zdarzeń okazał się zaskakująco dobry, ciekawy. Ważne, by zachować w sobie otwartość na to, co się za 
chwilę może wydarzyć. 

a) Nauczyciel wyświetla uczniom krótką prezentację na temat języka komiksu (załącznik 1 – „Obrazkowe 
historyjki”). 
Pokazuje, jakimi środkami posługują się twórcy obrazkowych historyjek. 
→ Jeżeli są w grupie dzieci, które nie czytały komiksów, możemy jeszcze wcześniejsze zajęcia poświęcić wspólnemu 

przeczytaniu np. jednej z historii o koziołku Matołku (Kornel Makuszyński (scen.), Marian Walentynowicz (rys.), „Przygody 
Koziołka Matołka”).  Możemy też pokazać dzieciom komiksowe paski z Garfieldem (dostępne np. na stronie:  
http://garfield.wex.pl/). 

http://garfield.wex.pl/


2. PRACA TWÓRCZA – TWORZENIE 
WŁASNYCH HISTORII.

b) Zapraszamy uczniów do wymyślenia własnych opowieści. 

Uczniowie przystępują do pracy. 

Odsłaniamy uczniom instrukcję krok po kroku (załącznik 2).  

Monitorujemy pracę uczniów. 

→ Tym, którzy pracują szybciej, możemy prędzej podrzucać kolejne punkty. 

→ Uczniom, którzy mają kłopot z rozplanowaniem komiksu na kartce, możemy wydrukować lub przerysować dowolny szablon 
komiksu (Google – grafika – szablon komiksu), możemy też dać uczniom plansze z rozmaitymi dymkami do powycinania. 



2. PRACA TWÓRCZA – TWORZENIE 
WŁASNYCH HISTORII.

b) Praca uczniów wygląda następująco: 

Twórcy opowieści najpierw wymyślają przygodę. Po 5 minutach pracy w ciszy spotykają się w parach i opowiadają 
partnerowi w parze o swoim pomyśle (po 2 minuty na wypowiedź każdej osoby w parze). Następnie wracają do 
indywidualnej pracy koncepcyjnej. Spisują w 5-6 punktach, co się wydarzy w ich historii. 

Uczniowie tworzą własne komiksy – 20-30 minut. Już przed przystąpieniem do pracy znają kryteria sukcesu do 
zadania (załącznik 3). 

Jeśli uczniowie zechcą tworzyć historie razem, możemy tak zmodyfikować ćwiczenie, aby od początku 
współpracowali w parze nad jedną opowieścią. 

Na koniec (albo następnego dnia) urządzamy w klasie wystawę komiksów.




