


NIE POZWALAM, BY INNI 
PRZEKRACZALI MOJE GRANICE.

Scenariusz aktywności do filmu „Cykor"

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



I. KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE.

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń: 

a) omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, motta, puenty, punktu 
kulminacyjnego; 

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

c) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach; 

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



II. TWORZENIE WYPOWIEDZI.

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

a) redaguje notatki; 

b) opowiada o poznanym tekście.



1. MYŚLI, OBAWY, PRZYPUSZCZENIA… 
ZAJRZYJMY W GŁĄB UMYSŁU!
Zadanie: załącznik 1 

Jakie myśli mogły pojawić się w głowie Antoine’a tuż przed podjęciem decyzji o udziale w „zabawie”? Zapisz je. (np.  
- Myślą, że są ode mnie mocniejsi. Liczą, że stchórzę i okażą mi swoją przewagę. Zahra patrzy. A wcześniej pytała, czy jestem przestraszony tym, 

że przyszła z kuzynami.  

- Chciałbym utrzeć im nosa. Wzbudzić w nich respekt i podziw. 
- Jestem na swoim terytorium. Ufam własnym nogom, biegam naprawdę szybko. Niech nie myślą, że się wycofam!) 

Nauczyciel po wysłuchaniu uczniów, komentuje ich teksty, pomagając wyłonić czynniki, które stanowiły motywację chłopca, (np. 

- chęć zaimponowania Zahrze i jej kuzynom; pokazanie, że nie jest gorszy, że nie jest tchórzem; 
- chęć udowodnienia sobie i innym odwagi, brawury; 
- utarcie nosa chłopakom; 
- … (inne – w zależności od tego, co zaproponują uczniowie).)



1. MYŚLI, OBAWY, PRZYPUSZCZENIA… 
ZAJRZYJMY W GŁĄB UMYSŁU!
Zadanie: (załącznik 2) 

Rozdajemy uczniom rysunek wagi. Po jednej stronie uczniowie zapisują czynniki, które skłoniły Antonina do udziału w grze. Po 
drugiej stronie uczniowie w parach zapisują, co można w wyniku tej gry stracić/narazić, czego można żałować. 

Następnie uczniowie indywidualnie zapisują w zeszytach swoją ocenę wyboru, którego dokonał chłopiec. 

Kilka wylosowanych osób odczytuje swoje teksty na forum. 

Zadanie: 

Rozdajemy uczniom samoprzylepne karteczki i zadajemy pytanie: 

„Co czuł Antonin w chwili, gdy samochód uderzył w jednego z chłopców?” 

Powstaje mapa emocji – sklerotki z odpowiedziami są przylepiane przez uczniów do tablicy. 

Dodajemy drugie pytanie (do przedyskutowania w parach): 

„Czemu zwycięstwo w grze nie wywołało radości Antonina?”



2. EKSPERYMENT MYŚLOWY W DWÓCH 
KROKACH: 
Krok 1 (notatki powstają w zeszycie) 

Antonin pozwolił, aby jego granice zostały przekroczone. Uległ presji grupy. Postąpił tak, by zaspokoić swoją potrzebę 
przynależności, akceptacji, docenienia. 

Dlaczego jego zachowanie było błędem? 

Krok 2 (załącznik 3) 

Pomyśl o jednej z sytuacji, w której pozwoliłaś/pozwoliłeś na to, by ktoś inny (starszy albo młodszy, albo w Twoim wieku) 
naruszył Twoje granice – sprawił, że poczułaś/poczułeś się niekomfortowo, zadziałałaś/zadziałałeś wbrew sobie, bo czułaś/
czułeś przymus. Opisz, na czym polegał Twój błąd. 

Wyobraź sobie, że teraz reagujesz inaczej. Jak mogłabyś/mógłbyś się zachować, aby odważnie siebie obronić? Zanotuj swój 
pomysł. 



3. STRUKTURA AKCJI

A) Punkty kulminacyjne – w jaki sposób wpływają na nasz odbiór akcji? 

Prosimy uczniów, by wychwycili i nazwali te momenty w akcji, w którym napięcie w widzu skokowo wzrasta. 

Rysujemy na tablicy prosty wykres. 

Jeżeli nie było wprowadzane wcześniej, to tłumaczymy uczniom pojęcie punktu kulminacyjnego.  

Pytamy uczniów, co się dzieje z widzem, gdy przeżywa kolejne z tych scen (4-krotne przekraczanie ulicy tuż przed rozpędzonym 
samochodem; dźwięk uderzenia przy 4 próbie; pukanie do drzwi podczas obiadu; telefon podczas obiadu). 

Czy tak silne przeżywanie kolejnych etapów akcji prowokuje do formułowania własnych refleksji? 



3. STRUKTURA AKCJI

B) Akcja z otwartym zakończeniem – czemu ono służy? 

Zakończenie filmu pozostawia widzów w napięciu, jakie wydarzenie nie zyskuje stuprocentowego potwierdzenia? 

Czego się domyślamy, co się prawdopodobnie wydarzyło? 

Skąd taka decyzja twórców filmu, czyli dlaczego widz pozostaje ze swoimi przypuszczeniami, zamiast dowiedzieć się, co się stało 
z kuzynem Zahry, zamiast dowiedzieć się, co usłyszała mama w słuchawce telefonu? 

(Zwracamy uczniom uwagę, że taki ruch ze strony twórców filmu sprawia, że napięcie nie spada – utrzymuje się na wysokim 
poziomie mimo sceny, w której mama przytula syna, okazując mu wsparcie. To prowokuje do przemyśleń, np. że wszyscy mamy 
prawo do błędów, tylko w życiu bywa tak, że ich konsekwencje bywają bardzo poważne, trudne, w jakimś stopniu już 
nieodwracalne).




