
 

Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury  

Dotyczy etapu edukacyjnego:   IV-VI  

 

Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej      

z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół właściwe dla II etapu 

edukacyjnego - klasy 4-6 szkoły podstawowej (Dz.U.z 2012r.,poz.977) oraz realizuje założenia  

Projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. 

 

Uzasadnienie: 

 

Scenariusz realizuje zapisy : Cele kształcenia – wymagania ogólne podstawy programowej ze 

szczególnym uwzględnieniem  punktu  II - Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Dzięki zajęciom warsztatowym: 

 uczeń pozna tekst kultury odpowiedni  dla  jego stopnia rozwoju emocjonalnego i 

intelektualnego – wielokrotnie nagradzany na przeglądach i festiwalach filmów dla 

dzieci i młodzieży na całym świecie  film „Krokodyle z przedmieścia” w reż.Ch.Dittera 

z 2009 roku.  

Jest to filmowa propozycja  Filmoteki szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 

rekomendowanej m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz Rzecznika Praw Dziecka; 

 prelekcja przed pokazem pozwoli na rozpoznanie jego konwencji gatunkowej; dzięki 

niej uczeń będzie odbierał  film w sposób bardziej  świadomy i refleksyjny; 

 uczeń pozna specyfikę pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej; 

 w kontakcie z dziełem - tekstem kultury, jakim jest film, uczeń kształtuje hierarchię 

wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej tożsamości. 

Za wyborem filmu „Krokodyle z przedmieścia” przemawiają także względy 

wychowawcze. Film opowiada  bowiem historię niepełnosprawnego chłopca, który 

wraz z rodzicami wprowadza się do domu na przedmieściach. Bohater nie zna nikogo 

w okolicy, więc próbuje zaprzyjaźnić się z paczką uprzedzonych do niego 

rówieśników.  

Porusza więc niezwykle ważne dla nastolatka problemy takie jak : potrzebę akceptacji 

i przyjaźni, problem samotności, poczucie „inności”, chęć  przynależności do grupy.  

Widzowie łatwo zidentyfikują się z losami bohatera i w pełniejszy sposób będą 

potrafili : 

 nazwać swoje reakcje po obejrzeniu projekcji, 

 skonfrontować sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; 

 wyrazić swój stosunek do postaci. 

W ten sposób będą realizowane zapisy podstawy programowej zamieszczone w 

Treściach nauczania – wymagania szczegółowe : pkt II.1.1; II.1.2; II.1.3. 

 

 



Zaplanowana rozmowa po obejrzeniu projekcji umożliwi uczniom wejście w rolę członków Filmowego 

Klubu Dyskusyjnego. Będzie stworzona możliwość spontanicznych wypowiedzi, „na gorąco” 

podzielenia się swoimi wrażeniami i emocjami. W tak zaaranżowanej sytuacji dydaktyczno-

wychowawczej łatwiej będzie mógł prowadzący poruszyć trudne tematy: czym jest etyka, moralność, 

system wartości, wzorce osobowe, dobro i zło w codziennym życiu, stereotypy, równość między 

ludźmi, niepełnosprawność i bariery , które niepełnosprawni muszą pokonywać. Ta część zajęć będzie 

szczególnie odpowiadała celom projektu Fascynujący świat nauki i technologii”, ponieważ uczniowie 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, po umiejętnie poprowadzonej przez nauczyciela dyskusji,    

z całą pewnością  poczują się zauważeni i dowartościowani, a ich problemy zostaną przybliżone 

rówieśnikom z klasy. Niezmiernie ważne będzie w tej części warsztatu aktywne włączenie się 

nauczyciela-wychowawcy i jego wyczulenie na formę i treści dyskusji. Celem zajęć jest pełniejsze 

funkcjonowanie dzieci z trudnościami w klasie, a nie ich odtrącenie ,czy dyskryminacja.  

Uczestnicząc w warsztatach, uczniowie zwrócą uwagę na elementy charakterystyczne dla dzieła 
filmowego: scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska - pkt.II.2.7, będą omawiali akcję, wyodrębniali 
wątki i wydarzenia – pkt.II.2.9; charakteryzowali i oceniali bohaterów – pkt.II.2.10. 

Na ciekawym materiale – film współczesny - będą nazywali wartości, podejmą trud wartościowania. 
Odczytają wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w tekst kultury (np. przyjaźń – wrogość, 
miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada) - pkt.II.4. 

Ważnym celem wychowawczym zajęć będzie przygotowanie do uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych w przestrzeni publicznej. 

Formy pracy: praca z całym zespołem klasowym w grupie, podczas zajęć praktycznych indywidualna. 
Metody wiodące: pokaz, elementy heurezy i dyskusji, metoda problemowa, zajęć praktycznych. 

 

 

1 Temat zajęć  
(na 6h dydaktycznych ) 

 

I część : Niepełnosprawni są sprawni? 
II część (warsztatowa): Jak było na początku - o historii kina na 
poważnie i z przymrużeniem oka. 

2 Cele ogólne 
 

Nadrzędnym celem dydaktycznym zajęć będzie profilowanie 
odbioru dzieła filmowego ze wskazaniem na wartościowanie 
działania bohaterów filmowych.  
Prowadzący przed filmem wstęp, będzie wskazywał na 
konkretne przykłady działania osób powszechnie znanych, za 
którymi stała chęć realizowania wartości. Prowadzący poda 
kryteria oceny złego i dobrego postępowania, dobrych i złych 
efektów postępowania. 
 

3 Cele szczegółowe (określające umiejętności  

uczniów jakie nabędą w ramach zajęć) 

 

•    uczeń pozna różne teksty kultury   

 rozpozna  konwencję gatunkową filmu 

 będzie w sposób świadomy wypowiadał się na temat filmu 

 wypowie się na tematy społeczne 

 dokona analizy swojego postrzegania i postepowania wobec 
niepełnosprawnych 

 zapozna się z tworzywem filmu. 

 wykona doświadczenia, 



 wykona zabawkę, 

 zdobędzie wiedzę z różnych źródeł 
 

       4 Metody i techniki pracy-służące osiągnięciu 

efektów opisanych w celach szczegółowych 

 

Formy pracy: praca z całym zespołem klasowym w grupie, 
podczas zajęć praktycznych - indywidualna. Metody wiodące: 
pokaz, elementy heurezy i dyskusji, metoda problemowa, zajęć 
praktycznych. 

5 Materiały dydaktyczne oraz środki (np. 

prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, filmy, 
nagrania itp.) 

 

Projekcja multimedialna, film „Krokodyle z przedmieścia”, 
projekcja slajdów prezentująca zootrop, praksinoskop, latarnię 
magiczną, własnoręcznie wykonane taumatropy, okulary 3D, 
materiały plastyczne niezbędne do wykonania doświadczeń 
optycznych 

6 Przebieg zajęć 
Opis, jak powinny wyglądać warsztaty-może być np.  
z podziałem na wstęp, część główną i końcową. Powinien 
zawierać takie elementy jak: 
- sformułowanie problemu,  
- zmotywowanie do pracy nad jego rozwiązaniem z 
pomocą różnorodnych metod i technik pracy (im bardziej 
zróżnicowane zadania, tym lepsze efekty kształcenia) 
ukierunkowanych na odkrywanie, przeżywanie, 
analizowanie, dociekanie, dyskusję, zabawę, 
doświadczenie, eksperyment… 
- rozwiązanie problemu 
- wspólne podsumowanie zajęć 
- końcowe uznanie wspólnych  osiągnięć  

 
I. Część wstępna 
- czynności organizacyjne (przywitanie uczniów, podział na grupy 
zajęciowe) 
II. Zajęcia warsztatowe 2x45min. 
3.Prelekcja multimedialna 
Sformułowanie problemów - jak żyje się we współczesnym 
świecie osobom z niepełnosprawnością; jak należy je traktować; 
dlaczego ważna jest przynależność do grupy ; co oznacza 
„samotność w tłumie”?    
 Przed przystąpieniem do omawiania filmu nauczyciel wyjaśnia 
uczniom temat lekcji, przedstawia cele zajęć. Trzeba więc 
wspólnie z klasą przeanalizować, czym zajmuje się etyka, system 
wartości, moralność i ocenianie zgodnie z przyjętym systemem 
wartości. Warto w tym miejscu odwołać się konkretnych 
przykładów. Należy również podczas tej krótkiej wstępnej 
rozmowy wyjaśnić, na czym polegają wyzwania, jakie stawia 
przed ludźmi życie, zastanowić się, czy trudna sytuacja i 
wyzwania życia wymagają podejmowania decyzji w oparciu o 
system wartości (wzorce osobowe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.Projekcja filmu 
Nauczyciel nawiązuje do filmu „Krokodyle z przedmieścia". 
Przypomina, że jego bohater  musi radzić sobie z nowymi 
sytuacjami, pokonywać trudności, dorastać do zaskakujących 
wyzwań. Uczniowie, dzięki przypomnieniom ze strony 
nauczyciela dają nazwy poszczególnym perypetiom bohatera. 
Nauczyciel/uczeń zapisuje efekty pracy na tablicy - powstaje sieć 
powiązań i oczekiwań, z którymi musieli poradzić sobie 
bohaterowie filmu. 
5.Zajęcia warsztatowe2x45min. 
Podczas zajęciach Warsztatowych uczestnicy poznają historię 
filmu, zobaczą pierwsze filmy, doświadczą projekcji taśmy 
celuloidowej z projektora 8mm, zobaczą na czym polegają 
złudzenia optyczne – dzięki którym ulegamy złudzeniu ruchu 
podczas seansu filmowego, samodzielnie wykonają zabawkę 
optyczną taumatrop. Będą mogli doświadczać samodzielnie 
złudzeń optycznych dzięki pomocom naukowym zootropowi i 
praksinoskopowi. Odbędzie się krótki pokaz latarni magicznej – 
projekcja slajdów. 



Wykonają następujące eksperymenty: 
1. Jak powstają cienie? 
2. Przedmioty nieprzezroczyste, przezroczyste 

 i półprzezroczyste. 
3. Odbijanie światła 
4. Okulary 3d - widzenie trójwymiarowe (anaglify, układ 

słoneczny w książce) 
5. Złudzenia optyczne 
6. Zabawa - portret cienia 

Uczniowie opiszą ustnie wykonane eksperymenty i wyciągną z 
nich wnioski. 
III. Zakończenie zajęć, ewaluacja warsztatów, pożegnanie 
uczniów. 

7 Opis treści podstawy programowej 
realizowanych w ramach zajęć 
(z rozróżnieniem na przedmioty humanistyczne, 
matematyczno-przyrodnicze, uczniów zdolnych oraz 
uczniów z dysfunkcjami /trudnościami w nauce, a także 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) 

W preambule podstawie programowej zwrócono uwagę na to, 
że nauczyciel każdego przedmiotu powinien poświęcić dużo 
uwagi edukacji medialnej. Uczeń już od pierwszego etapu 
kształcenia powinien rozróżniać film i być przygotowany do jego 
odbioru. 
W edukacji przyrodniczej ważnym celem kształcenia 
(wymaganiem ogólnym) jest pkt V - Obserwacje, pomiary i 
doświadczenia. 
 
Uczeń podczas zajęć wykorzysta informacje z różnych źródeł  
(z własnych obserwacji, badań, doświadczeń, fotografii, filmów, 
instrukcji ) oraz  zaprezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń.  
W części podstawy programowej dotyczącej zalecanych 
warunków  i sposób realizacji celów i treści nauczania czytamy, 
cyt. „Nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczno-
wychowawczy, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą 
do samopoznania, zachętą do nieustannego poznawania świata i 
porządkowania jego obrazu”. Projekcja filmu połączona z 
zajęciami warsztatowymi i ćwiczeniami praktycznymi to 
dopełnienie procesu nauczania prowadzonego w systemie 
klasowo-lekcyjnym.  
 

8 Opis miejsca realizacji zajęć  
z uwzględnieniem warunków jakie muszą być spełnione 
w czasie zajęć, tzn.  strefy socjalnej, sposobu realizacji 
zajęć w razie niepogody, dostępu dla osób  
niepełnosprawnych, itp. 

Sala widowiskowa/ kinowa, wyposażona w projektor w 
standardzie e-cinema, sala dydaktyczna  z możliwością 
przeprowadzenia  warsztatów, 
Sale dostosowane dla osób niepełnosprawnych;  z zapleczem 
sanitarnym oraz miejscem na spożywanie posiłku. Propozycja 
podania posiłku przed prezentacją efektów pracy uczniów. 

10 liczba uczniów, którzy mogą 
jednorazowo wziąć udział w zajęciach 
(wraz z uzasadnieniem) 

Maksymalnie w zajęciach weźmie udział 135 uczniów z 
podziałem na grupy ok. 20-25 osobowe. 
Uzasadnienie: 
Liczba uczestników w sali kinowej 135; grupy warsztatowe nie 
liczniejsze niż 26 osób, ze względu na specyfikę zaplanowanych 
zadań oraz wiek uczestników. Zapis z podstawy programowej: 
„Wskazane jest, aby edukacja w klasach IV-VI szkoły 
podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących 
nie więcej niż 26 osób”. 

 


