


TAJEMNICA NA STYKU 
(DWÓCH?) RZECZYWISTOŚCI

Scenariusz aktywności do filmu "Za mgłą"

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



KLASY IV-VI

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 
a) omawia elementy świata przedstawionego (...); 
b) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu (...); 
c) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia; 
d) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera. 

II. Samokształcenie. Uczeń: 

1. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji; 

2. rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji;



KLASY VII-VIII

III. Tworzenie wypowiedzi. 

1. Elementy retoryki. Uczeń: 
a)przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; 
b) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie; 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
a) formułuje pytania do tekstu; 

IV. Samokształcenie. Uczeń: 

1. rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.



CEL:

Ćwiczę bycie krytycznym odbiorcą: 
- uważność na szczegóły; 
- umiejętność zadawania pytań; 
- wnioskowanie i interpretowanie.



I. PRZED FILMEM – ZARZUCAMY SIEĆ 
PRZYPUSZCZEŃ:
Przed filmem – zarzucamy sieć przypuszczeń: 

Na podstawie tytułu: „Za mgłą” oraz kadru z filmu (załącznik 1) – stawiamy hipotezy:  o czym to może być tekst? 

Uczniowie zapisują swobodne pomysły i propozycje na sklerotkach, przyklejają je na tablicę (podchodzą po kolei, naklejają z 
krótkim, ustnym komentarzem, np.  

- będzie to film o kimś, kto niewyraźnie widzi, jak za mgłą; 
- o istotach zagubionych – jak we mgle; zwierzę z kadru wydaje się zagubione; 
- o trudnych wyborach – gdy jesteśmy niepewni, jak za mgłą. Albo jak w gęstwie widocznej w kadrze; itp.). 

Ten etap ma zaciekawić uczniów filmem, za chwilę dostaną szansę, by skonfrontować swoje przypuszczenia z tekstem. Okaże 
się, że nie zawsze pierwsza myśl okazuje się trafna, choć zawsze wytwarza w nas pewne wstępne oczekiwania, nastawienia, 
ukierunkowuje naszą uwagę.



ZAŁĄCZNIK 1



II. PROJEKCJA – POŁĄCZONA Z BADANIEM 
ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.

Uczniowie rozpoznają świat przedstawiony w 4 obszarach: (czas i miejsce, bohater, akcja, nastrój). 
Wynotowują również swoje pytania zrodzone podczas oglądania filmu. 

Uczniowie notują w przygotowanym szablonie notatki (załącznik 2 – można go wydrukować albo poprosić, by 
uczniowie go przerysowali do zeszytów). 

To istotny etap zajęć. Odbywa się równolegle z projekcją filmu. 

Zachęcamy uczniów do bycia uważnymi na szczegóły. 

Celem jest doskonalenie kompetencji: skupionego odbioru i notowania spostrzeżeń. Dobry interpretator potrafi 
też zadawać pytania.



II. PROJEKCJA – POŁĄCZONA Z BADANIEM 
ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.
Pracujemy w ten sposób, że wyświetlamy kolejne fragmenty filmu. Zatrzymujemy film w wybranych momentach 
(wypisanych poniżej). Dajemy wówczas uczniom 1,5 minuty na zapisywanie spostrzeżeń – wypełnianie okienek 
tabelki, ewentualne notowanie pytań. Następnie (za każdym razem po stopklatce na notowanie) patyczkami 
losujemy 1-3 osoby, które podzielą się swoimi spostrzeżeniami (odsłuch trwa 2-4 minuty). Wtedy włączamy 
kolejny fragment filmu.  

Stopklatki na notowanie (minuty filmu): 

• 1:00 

• 5:00 

• 7:00



II. PROJEKCJA – POŁĄCZONA Z BADANIEM 
ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.

→ W odsłuchu po każdej stopklatce zwracamy uwagę uczniów na to, by posługiwali się dowodami z tekstu, np. 

- CZAS: Telefon w dłoni chłopca sugeruje współczesne czasy. 

 - MIEJSCE: Oczy zwierzęcia w gęstwie – mamy las. W pobliżu jest osiedle. Panorama miasta umiejscowionego blisko dziczy. 

- BOHATER: Wzrost, ubiór – to sygnały, że bohaterem jest nastolatek. 

- AKCJA: Znajduje martwe zwierzę na chodniku. Wyjmuje telefon (to może oznaczać jego zaciekawienie). 

- EMOCJE: mroczna atmosfera (ciemne, zgaszone barwy, zw. z nocą efekty dźwiękowe). Strach chłopca (bo ucieka na widok 
nieoczekiwanie ukazujących się ślepi w obiektywie jego telefonu).



II. PROJEKCJA – POŁĄCZONA Z BADANIEM 
ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.
Po drugim zatrzymaniu filmu: np. 

CZAS I MIEJSCE: Kartony w samochodzie, rękach mamy, w pokoju chłopca – rodzina Nico dopiero się tu wprowadza. 

BOHATER: Przedmioty na półkach Nico – piłka, robot… (poznajemy go). 

Pewnie lubi zwierzęta – w wędrówkach towarzyszy mu pies. 

Szkice chłopca – rysuje sylwetki zwierząt.  
Jest zafascynowany zwierzętami – odkrywa, że w pobliskim lesie mogą żyć lisy. 

Wybiega z domu późnym wieczorem (jest ciemno). Otula martwe ciało liska kurtką – widoczne są odwaga, zaangażowanie Nico 
– a może lekkomyślność? 

AKCJA: Liski są przejęte śmiercią kompana. Zagraża im ruchliwa ulica. Chłopiec je tropi. Wbiega do lasu z rozładowanym 
telefonem. 

NASTRÓJ: Z lasu dobiegają przerażające, niezidentyfikowane dźwięki (ryk, szum) – nastrój grozy, tajemnicy. 



II. PROJEKCJA – POŁĄCZONA Z BADANIEM 
ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO.
Pytamy uczniów, czy dostrzegają gdzieś kontrast? 

(istnieje np. między atmosferą domu: bezpieczeństwo, przytulność – bo są rodzice, jest ciepły posiłek, własny jasny pokój – a 
atmosferą gęstniejącego mroku i zagrożenia za oknem) 

Po trzecim zatrzymaniu filmu: 

Dopytujemy uczniów, co może oznaczać postawa ciała chłopca – kładzie liska na ziemi, przyklęka obok, pochyla głowę. 
Głaszczę go.  

(Zwracamy uwagę na wrażliwość chłopca. Być może chciał, by bliscy liska mogli go bezpiecznie pożegnać, z dala od jezdni). 

 
Po projekcji: wysłuchujemy również pytań, które wynotowali sobie uczniowie. 
Mogą również podzielić się pytaniami w parach i poszukać razem odpowiedzi. Kilka wylosowanych par przedstawi po jednym 
takim opracowanym pytaniu na forum.



ZAŁĄCZNIK 2

1. Rozpoznawanie świata przedstawionego: 
- Co wiemy o bohaterze? 
- Jakie poznajemy zdarzenia? 
- Gdzie i kiedy dzieje się akcja? 
- Nastrój scen. Emocje, które w nas budzi historia. 

2. O co chciałbyś/chciałabyś zapytać, żeby lepiej zrozumieć film? Albo jakie masz pytania do bohaterów? 



III. WYDAWANIE OPINII I UZASADNIANIE ICH.

Uwaga: pułapką jest wydawanie prostych osądów („fajne”/”niefajne”, „nudne”, „ciekawe”). 
Opinia jest tym, co myślę o świecie. Wyrazem moich przekonań – nie tylko prostym hasłem. 

Prosimy uczniów, by napisali w zeszytach, co sądzą o zachowaniu bohaterów? Dlaczego? 

• Czego się nauczyliście dzięki temu filmowi? 

• O jakich wartościach możemy porozmawiać przy okazji tego filmu?



III. WYDAWANIE OPINII I UZASADNIANIE ICH

Słuchamy wypowiedzi kilku wylosowanych patyczkami osób. 

Uwrażliwiamy uczniów, by dopisywali uzasadnienia, dowody, powody, dla których przyjęli jakąś myśl. 

Pilnujemy, by uczniowie nie zatrzymywali się na pierwszych wnioskach (drążymy, dopytujemy: w jaki sposób? Dlaczego? Z czego 
to wynika?). 

Możemy się posłużyć metodą niedokończonych zdań: 

Ten film uczy nas, że … 

Najważniejszym wnioskiem z filmu jest to, że … 

Myśl, o której warto pamiętać po obejrzeniu filmu, to …



IV. PODDAWANIE WŁASNYCH WNIOSKÓW 
KRYTYCE

Prosimy uczniów, by spróbowali pogłębić swoje przemyślenia o filmie: 

Z filmu wynika, że … , ale ja się nie zgadzam, gdyż … 

Skupiliśmy się na …, ale powinniśmy także pamiętać o …



V. REFLEKSJA DO NAPISANIA W DOMU:

Czy warto tworzyć taką więź z naturą, która polega na oswajaniu jej i ingerowaniu w nią?




