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ABC ANIMACJI
Wstęp opracowała Jadwiga Mostowska

Lekcja ABC ANIMACJI zapoznaje młodych 
widzów z  tym rodzajem filmu oraz podstawo-
wymi technikami wykorzystywanymi w jego 
realizacji, przybliża historię filmu animowa-
nego oraz polskie tradycje i dokonania w tej 
dziedzinie.
Dziś coraz częściej realizuje się animacje 
wyłącznie przy pomocy komputera i specjali-
stycznych programów temu służących – z takimi 
produkcjami najczęściej stykają się młodzi 
widzowie. Warto jednak pamiętać, że również 
współcześnie powstają znakomite filmy z zasto-
sowaniem klasycznej animacji poklatkowej, zaś 
Polska ma w dziedzinie filmu animowanego 
długą tradycję wyznaczoną dokonaniami łódz-
kich Se-ma-fora i Anima-Polu, Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studia Miniatur 
Filmowych w Warszawie czy też specjalizują-
cego się w animacji komputerowej studia Platige 
Image.
Film animowany (co widać na przykładzie 
filmów z tej lekcji oraz innych animacji przypi-
sanych do pozostałych bloków tematycznych) 
może poruszać bardzo różnorodną problema-
tykę. Jego możliwości w tym zakresie są nawet 
większe niż w przypadku filmu żywego planu, 
bowiem animacji nie dotyczą ograniczenia 
wizualne, jakie wiążą się z realizacją choćby 
filmu aktorskiego.
Szereg starszych filmów animowanych do dziś 

stanowi atrakcyjny przekaz nie tylko dla zain-
teresowanych tym rodzajem filmu dorosłych, 
ale  i dla dzieci, które odkrywają dla siebie ich 
bogaty, różnorodny świat, ciekawych bohaterów 
(takich jak psotny Gapiszon) oraz historie, które 
opowiadają – zabawne, zaskakujące lub wzru-
szające (jak ta o Kundelku-odmieńcu).

Dzięki pracy z lekcją ABC ANIMACJI uczeń:

 ◉ wskazuje cechy charakterystyczne filmu 
animowanego (odróżniające go od filmu 
żywego planu);

 ◉ rozpoznaje wybrane techniki animacji;
 ◉ dostrzega swoistość tekstów kultury przyna-

leżnych do filmu, sztuk plastycznych i audio-
wizualnych;

 ◉ określa temat i główną myśl filmowego tekstu 
kultury;

 ◉ odnosi treści filmowych tekstów kultury do 
własnego doświadczenia i szerszego kontekstu 
(społecznego, kulturowego);

 ◉ świadomie i z uwagą odbiera filmy animo-
wane adresowane do młodego widza;

 ◉ samodzielnie wykonuje zabawki optyczne 
pozwalające zrozumieć powstawanie iluzji 
ruchu w filmie animowanym lub prosty story-
board (scenopis obrazkowy) do filmu animo-
wanego.
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Z Gapiszonem w ogrodzie. 
Odkrywamy tajniki animacji.
Opracowanie metodyczne Dorota Gołębiowska

Etap edukacji
klasy I–III szkoły podstawowej

Przedmiot
edukacja polonistyczna, plastyczna, 
techniczna i społeczna

Czas trwania zajęć
3 godziny lekcyjne

Cel ogólny
Przygotowanie dzieci do świadomego 
odbioru filmu animowanego oraz 
inspirowanie do własnej aktywności 
twórczej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ poznaje film animowany zaliczany 
do klasyki polskiej animacji;

 ◉ poznaje wybrane techniki animacji;
 ◉ prezentuje swoje odczucia 

i wrażenia wynikające ze 
spotkania z filmem;

 ◉ określa temat i główną myśl pozna-
nego dzieła filmowego;

 ◉ opowiada przebieg wydarzeń 

w kolejności przyczynowo-skutkowej 
z wykorzystaniem kadrów z filmu;

 ◉ ocenia zachowania głównego boha-
tera oraz uzasadnia swoją ocenę;

 ◉ wyciąga wnioski z zachowania 
bohatera;

 ◉ wykonuje proste zabawki optyczne 
i poznaje zjawiska iluzji optycznej.

Metody i formy pracy:
miniwykład, dyskusja kierowana, 
elementy dramy, ćwiczenia praktyczne, 
praca z całym zespołem, w grupach oraz 
indywidualna

Materiały dydaktyczne:
film Gapiszon ogrodnikiem, zdjęcia 
z planu filmu oraz fotosy dostępne na 
stronie: fototeka.fn.org.pl, szablony 
taumatropu, bloczki kartek samoprzylep-
nych, bloki, kredki,  mazaki, klej, nożyczki

Słowa kluczowe:
animacja poklatkowa, techniki animacji, 
animacja wycinankowa, taumatrop, 
kineograf, bohater (tytułowy), Gapiszon, 
ogród, warzywa, owoce

Przebieg zajęć
1. Pogadanka wprowadzająca w problematykę zajęć. 
Film Gapiszon ogrodnikiem (1965) jest jednym z dzie-
sięciu odcinków serialu animowanego Przygody Gapi-
szona (1964–1966) w reżyserii Jerzego Kotowskiego, 
według scenariusza Jerzego Kotowskiego i Bohdana 
Butenki (autora koncepcji plastycznej), z muzyką 
Piotra Hertla. Serial, wyprodukowany przez Studio 
Filmowe Se-ma-for, był emitowany w paśmie Wieczo-
rynki. Gapiszon, jako postać kultowa w drugiej 
połowie lat 60., stał się także bohaterem komiksów 

oraz książek dla dzieci autorstwa Bohdana Butenki. 
Historie o niesfornym Gapiszonie publikowane były 
w czasopiśmie dla dzieci „Miś”, gdzie ukazało się 
ponad 500 historyjek – początkowo czarno-białych, 
a od roku 1991 kolorowych. Gapiszon przestał się poja-
wiać na łamach „Misia” dopiero w 2005 r. Jako cieka-
wostkę warto dodać, że postać Gapiszona znalazła 
się na znaczku pocztowym wydanym w 2011 przez 
Pocztę Polską w ramach serii poświęconej najważniej-
szym bohaterom polskich animacji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kotowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Butenko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Butenko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Hertel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieczorynka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieczorynka
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2. Praca z całym zespołem. 
Nauczyciel informuje dzieci, że zajęcia spędzą 
z wesołym, ale niesfornym chłopcem o znaczącym 
imieniu Gapiszon, który jest bohaterem serii filmów 
animowanych Przygody Gapiszona. Uczniowie 
obejrzą piąty odcinek serialu pod tytułem Gapi-
szon ogrodnikiem. Prowadzący uprzedza, że film 
powstał na potrzeby telewizji w 1965 r., dlatego jest 
czarno-biały (w Polsce kolorowy program telewi-
zyjny nadawany jest od 1971 r.). Jeśli uczestnikami 
lekcji są młodsze dzieci, w ramach rozmowy wpro-
wadzającej warto przypomnieć: kim jest ogrodnik, 
jakie prace wykonuje, co rośnie w ogrodzie, czym 
ogród różni się od parku czy lasu itp. Starszym 
dzieciom warto przekazać informacje na temat 
serialu i postaci Gapiszona (przedstawione we 
wprowadzeniu do scenariusza).
W ramach przygotowania do projekcji nauczyciel 
prosi uczniów, aby zwrócili uwagę:

 ◉ Kim jest Gapiszon?
 ◉ Jak zachowuje się bohater w ogrodzie: co robi 

dobrze, a co źle.
 ◉ Jakie inne postacie występują w filmie.
 ◉ Co uczniów zaskoczyło lub zdziwiło podczas 

oglądania filmu.

3. Projekcja filmu.
Nauczyciel prezentuje uczniom odcinek serii 
Gapiszon ogrodnikiem.

4. Rozmowa po filmie. Praca z całym zespołem. 
Prowadzący prosi dzieci o przedstawienie wrażeń, 
spostrzeżeń i emocji, jakie wywołał film. Jeśli 
istnieje taka potrzeba, zadaje pytania pomocnicze: 

 ◉ Co wam się podobało lub nie podobało?
 ◉ Co was zaskoczyło?
 ◉ Co zwróciło waszą uwagę? 

5. Rekonstrukcja akcji. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy składające 
się z czterech lub pięciu osób. Rozdaje grupom 
zestawy zdjęć z filmu (załącznik nr 1) i prosi, aby 
uczniowie ułożyli zdjęcia zgodnie z kolejnością 
wydarzeń. Następnie prosi, aby kolejni uczniowie 
z grup opowiedzieli obejrzaną historię, prezen-
tując kolejne zdjęcia.
Po tej części prowadzący prosi, aby uczniowie 
spośród otrzymanych zdjęć wybrali tylko te, które 
pokazują czynności, jakie w ogrodzie wykonał 
Gapiszon. Poleca, aby uczniowie ułożyli kartki 

obrazkiem do dołu i je wymieszali. Każde dziecko 
losuje jedno zdjęcie i ogląda je tak, aby inni nie 
widzieli, jakie wydarzenie zostało przez nie wylo-
sowane. Prowadzący tymczasem przypina do 
tablicy planszę z dużą tabelą:

DOBRZE ŹLE

6. Praca w grupach. Elementy dramy. 
Nauczyciel wyjaśnia, że zadaniem każdego dziecka 
w grupie będzie wcielenie się w Gapiszona i poka-
zanie wylosowanej czynności. Wykorzystana 
zostanie metoda stop-klatki (jeśli istnieje potrzeba, 
nauczyciel wyjaśnia, czym jest klatka filmowa, 
może posłużyć się w tym celu omawianym filmem, 
zatrzymując obraz na wybranym działaniu Gapi-
szona). Pozostali członkowie grupy zgadują, jaka 
czynność jest prezentowana. Następnie zastana-
wiają się wspólnie, czy wykonując tę czynność, 
Gapiszon postąpił dobrze, czy źle. Jeśli postąpił 
dobrze, doceniają go (np. „Świetnie sobie pora-
dziłeś”, „Dobrze, że...” itd.,), jeśli postąpił źle, wyja-
śniają, dlaczego nie powinien tak postępować, jakie 
mogą być konsekwencje jego działania (np. „Nie 
powinieneś sadzić rośliny korzeniami do góry, 
ponieważ to korzenie powinny się znaleźć w ziemi, 
gdyż dzięki nim roślina czerpie pożywienie” itp.). 
Po wykonaniu swojej części każde dziecko przy-
pina wylosowany obrazek na przyczepionej do 
tablicy planszy. Uczniowie wykonują to ćwiczenie 
w grupach, nauczyciel czuwa nad prawidłowym 
jego przebiegiem, zwraca szczególną uwagę, aby 
wypowiadane przez uczniów słowa krytyki odno-
siły się do działania bohatera filmu, a nie prezen-
tującego je dziecka.
Prowadzący wspólnie z uczniami podsumowuje 
ćwiczenie i nawiązuje do imienia bohatera (można przy 
tej okazji wprowadzić pojęcie „bohater tytułowy”). Prosi 
o wymienienie słów, które kojarzą się z tym imieniem.
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Gapiszon → gapa, gapowaty ← nierozgarnięty, 
nieuważny, nieostrożny (także: gamoń, oferma).
Nauczyciel prosi, aby uczniowie wyjaśnili, dlaczego 
twórcy nadali takie właśnie imię głównemu boha-
terowi. Jakie wnioski z przygody Gapiszona można 
wyciągnąć? Chętne dzieci mogą w tym miejscu 
podzielić się swoimi refleksjami1.

7. Rozmowa o animacji. Praca z całym zespołem. 
Nauczyciel pyta, czy oglądając film, uczniowie 
zwrócili uwagę, jak powstał Gapiszon. Prowadzący 
przypomina czołówkę filmu i pyta, jakie czynności 
zostały wykonane, aby powstał bohater. Uczniowie 
zauważają, że Gapiszon najpierw został naryso-
wany na kartce, a następnie wycięty. Prowadzący 
informuje, że taką technikę animacji nazywa się 
wycinankową, zaś sama animacja, to inaczej 
ożywianie, wprawianie w ruch. 
Nauczyciel wyjaśnia, jak powstawały filmy animo-
wane tworzone klasyczną techniką animacji 
poklatkowej i prezentuje zdjęcia z realizacji serialu 
o Gapiszonie dostępne na stronie Fototeki Filmo-
teki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. 
Proces pracy nad filmem animowanym realizo-
wanym metodą poklatkową bardzo dobrze wyjaśni 
uczniom krótki film na temat powstawania serii 
o Bolku i Lolku dostępny na kanale YouTube: 
https://tiny.pl/gvt4j
Po obejrzeniu filmu nauczyciel sprawdza, czego 
dzieci dowiedziały się na temat procesu pracy 
nad filmem animowanym. Chętni uczniowie 
wyjaśniają: czym jest scenopis obrazkowy, w jaki 
sposób bohaterowie „poruszali się” po nieru-
chomym tle, ile klatek potrzeba na jedną sekundę 
filmu itp. Prowadzący zwraca uwagę, że filmy 
o Bolku i Lolku realizowane były techniką rysun-
kową. Może w tym miejscu zaprezentować zdjęcia 
z filmu o Misiu Uszatku jako przykład wyko-
rzystania innej, bardzo popularnej techniki – 
animacji lalkowej. Warto też uświadomić dzie-
ciom, że współcześnie najczęściej wykorzystuje się 
metodę animacji komputerowej (w tym 3D).

1 Film Gapiszon ogrodnikiem może być pomocny w zbudowaniu cyklu zajęć z edukacji przyrodniczej poświęconych pracom 
ogrodniczym (uczniowie mogą zacząć prowadzić własny maleńki ogródek w doniczkach lub skrzynce), warzywom 
i owocom, które uprawiane są w polskich ogródkach, zasadom zdrowego żywienia, czy wreszcie warsztatom kulinarnym, 
podczas których dzieci przyrządzą pyszne potrawy (np. sałatki) z warzyw sezonowych.

2  Przygotowując się do zajęć, nauczyciel może skorzystać z dostępnych w internecie poradników pokazujących, jak wykonać 
prosty taumatrop, np.: https://tiny.pl/gvt4l .

8. Ćwiczenia praktyczne – tworzenie tauma-
tropu. 

Nauczyciel informuje, że kolejna część zajęć 
poświęcona zostanie odkryciu, czym jest 
złudzenie optyczne, które pozwala nam widzieć 
pewne zjawiska jako inne, niż są w rzeczywi-
stości. Prowadzący prezentuje przygotowany 
wcześniej taumatrop2 (szablon w załączniku nr 2). 
Wyjaśnia, że jest to zabawka optyczna stworzona 
w pierwszej połowie XIX wieku najprawdopo-
dobniej przez angielskiego fizyka Johna Ayrtona 
Parisa, który wraz z W. Phillipsem zaprezen-
tował ją w 1825 r. Następnie prowadzący rozdaje 
każdemu uczniowi zestaw do wykonania tauma-
tropu: 2  koła ze sztywnego papieru o średnicy 
ok. 8–10 cm, wydruk kadru z filmu Gapiszon 
ogrodnikiem (załącznik  nr  3), dwa sznureczki 
(po ok. 20 cm) lub gumki recepturki, nożyczki, 
klej oraz dziurkacze. Następnie prosi o wyko-
nanie własnych egzemplarzy metodą podobną 
do tej, jaką został stworzony bohater filmu: dzieci 
wycinają Gapiszona oraz koszyk z otrzymanego 
obrazka, następnie przyklejają obydwa obrazki 
w odpowiednich miejscach na kołach. Przed przy-
klejeniem mogą też narysować tło. Ważne jednak, 
aby było ono identyczne na obu kołach. Prowa-
dzący zwraca uwagę, że, aby taumatrop „zadziałał”, 
obrazki na obu kołach muszą być odpowiednio 
wobec siebie ustawione (do góry nogami).
Uczniowie prezentują wykonane taumatropy 
i formułują wniosek: jeśli dwa obrazy oglą-
damy szybko po sobie, widzimy je jako nakłada-
jące się na siebie. Prowadzący wyjaśnia, że tego 
typu zabawki optyczne były przydatne w procesie 
dochodzenia do wynalezienia urządzenia wyświe-
tlającego ruchome obrazy.

9. Ćwiczenie praktyczne – tworzenie kineo-
grafu. 

Następnie prowadzący informuje, że uczniowie 
przygotują drugą zabawkę optyczną, która pozwoli 
im odkryć zasadę ożywiania (czyli animacji) 
nieruchomych obrazów. Zanim jednak przy-

https://tiny.pl/gvt4j
https://tiny.pl/gvt4l
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stąpią do pracy nad kineografem (znanym obecnie 
lepiej jako flip book), dobierają się w zespoły 
dwuosobowe. Uczniowie siadają naprzeciw siebie. 
Ich zadaniem będzie zaprezentowanie kole-
żance/koledze miny smutnej i wesołej najpierw 
w normalnym tempie, a następnie bardzo wolno, 
aby druga osoba mogła zauważyć poszczególne 
fazy ruchu ust: najpierw kąciki na dole, a następnie 
powoli unoszą się ku górze.
Prowadzący rozdaje materiały do wykonania 
kineografu (flip booka): bloczki małych karte-
czek samoprzylepnych lub małe karteczki spięte 
klipsem biurowym oraz pisaki. Następnie prosi, aby 
uczniowie na pierwszej karteczce narysowali sche-
matycznie twarz – tylko oczy i bardzo smutne usta. 
Następnie, aby na kolejnych karteczkach naryso-
wali poszczególne fazy ruchu ust od miny smutnej 
do wesołej i od wesołej do smutnej. Powinni tak 
rozplanować różnice pomiędzy poszczególnymi 
„minami”, aby wszystkie fazy ruchu zawrzeć na 
około 20–24 karteczkach. Oczywiście należy 
zwrócić uwagę, że oczy i usta powinny znajdować 
się za każdym razem mniej więcej w tym samym 
miejscu kartki. Aby uczniowie łatwiej zrozumieli, 
na czym polega ich zadanie, warto zaprezen-

tować im fragment instrukcji dostępnej na kanale 
YouTube (https://tiny.pl/gvt4k lub https://tiny.pl/
gvt42). Jest ona wprawdzie w języku angielskim, 
ale prezentacja wizualna jest na tyle czytelna, 
że niewystarczająca znajomość języka nie stanowi 
problemu.
Uczniowie prezentują sobie wzajemnie w parach 
wykonane kineografy i formułują wniosek: gdy 
oglądamy szybko następujące po sobie i odpo-
wiednio ułożone obrazki (pokazujące kolejne 
fazy ruchu obiektu), wówczas odbieramy je jako 
ruchome. Nauczyciel wyjaśnia, że uczniowie 
właśnie odkryli istotę złudzenia optycznego, 
na której oparte zostały wynalazki służące reje-
stracji i projekcji filmu. 

10. Podsumowanie.
Prowadzący podsumowuje pracę na zajęciach 
i przeprowadza krótką ewaluację, do której można 
wykorzystać „buźki”: nauczyciel rysuje na tablicy 
trzy buźki (smutną, obojętną i wesołą) oraz prosi 
uczniów, aby postawili znaczek (lub przykleili 
karteczkę) przy tej, która najlepiej oddaje ich zado-
wolenie z zajęć.

Praca domowa
Przygotujcie kineograf składający się z co najmniej 
30 rysunków (karteczek). Może być zainspirowany 
przygodami Gapiszona lub oparty na własnym 
pomyśle. Zaprezentujecie swoje „filmy” komuś 
z bliskich dorosłych oraz koleżankom i kolegom 
w klasie.

https://tiny.pl/gvt4k
https://tiny.pl/gvt42
https://tiny.pl/gvt42
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Załącznik nr 1
Fotosy z filmu Gapiszon ogrodnikiem, pochodzą z Fototeki Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
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Załącznik nr 2

   
Kadr skopiowany z filmu Gapiszon ogrodnikiem i poddany przeróbce graficznej

Załącznik nr 3

Fragment kadru skopiowany z filmu Gapiszon ogrodnikiem      
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Opracowanie filmoznawcze Konrad Pronobis

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż ujęcie, na którym widzimy starszą panią, 
która podlewa kwiatki.

 ◉ Kim jest starsza pani, którą widzimy 
w pierwszej scenie filmu? 

 ◉ Jaka więź łączy ją z Gapiszonem?

Gapiszon wychodzący z domu z koszykiem 
i dmuchanym wężem.

 ◉ Co nam mówią o tytułowym bohaterze 
rekwizyty, które trzyma w ręce?

Gapiszon próbuje zasadzić drzewo w ogrodzie.  ◉ Dlaczego nie udaje mu się zasadzić drzewa 
w ogrodzie?

W ogrodzie Gapiszon próbuje złapać jabłka 
z drzewa.

 ◉ Komu udaje się złapać jabłka? Kto lepiej wyko-
nuje prace w ogrodzie: Gapiszon? Czy starszy 
pan, który zajmuje się pielęgnacją ogrodu?

W ogródku widzimy trzy postacie: starszego 
pana z wężem, babcię tytułowego bohatera 
i przytulonego do niej Gapiszona. 

 ◉ Dlaczego Gapiszon przytula się do babci? 
Czy na podstawie tego ujęcia jesteśmy 
w stanie określić, jak tytułowy bohater radzi 
sobie z pracą w ogrodzie?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom czołówkę filmu, w której 
widzimy jak Gapiszon podlewa kwiatki, które 
zamieniają się w tytuł filmu.

 ◉ Jaką rolę pełni muzyka w tej scenie?
PODPOWIEDŹ: Dla ułatwienia puść naj-
pierw scenę z wyłączonym dźwiękiem, żeby 
uczniowie poczuli różnicę i nazwali emocje, ja-
kie się w nich budzą w momencie oglądaniu tej 
samej sceny z muzyką i bez ścieżki dźwiękowej. 

 ◉ Czy kompozycja muzyczna, którą słyszymy 
w Gapiszon ogrodnikiem różni się jakoś od 
muzyki, którą uczniowie słyszeli w innych 
filmach animowanych? 
PODPOWIEDŹ: Żeby polecenie było dla 
uczniów klarowne pokaż im fragment z wy-
branej animacji, którą ostatnio oglądali, aby 
mogli porównać, która kompozycja muzyczna 
bardziej ich porusza. 
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Po obejrzeniu z uczniami całego filmu, zapro-
ponuj im zadania.

 ◉ Poproś uczniów, żeby przeczytali krótki wiersz 
Marii Konopnickiej „Ogródek”. Następnie zapro-
ponuj, żeby zastanowili się nad tym, jakie widzą 
analogie między wierszem „Ogródek” a filmem 
Gapiszon ogrodnikiem.

 ◉ Zaproponuj uczniom dobranie się w zespoły 
trzyosobowe, w ramach których wspólnie 
napiszą poetycką impresję na temat relacji ze 
swoimi babciami.

 ◉ Rozmowa telefoniczna – zadaj uczniom ćwiczenie 
do wykonania, w ramach którego w zespołach 
dwuosobowych wykonają zaimprowizowaną 
symulację rozmowy przez telefon ze swoją babcią.

 ◉ Krótka recenzja: (adresowane do uczniów 
trzeciej klasy) poproś słuchaczy, żeby napisali 
jednozdaniową recenzję, w której opiszą swoje 
wrażenia z pokazu filmu Gapiszon ogrodnikiem.

Ujęcia

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż ujęcie, w którym starszy pan przycina 
drzewa. 

 ◉ Jak na nasze emocje wpływa sposób filmo-
wania, który widzimy na tym ujęciu? 

Wybierz fotosy z filmu, na których widzimy 
postaci w planie średnim, pełnym oraz w zbli-
żeniu i półzbliżeniu.

 ◉ Czy na podstawie tych fotosów jesteśmy 
w stanie określić poziom emocji, jaki 
czuliśmy oglądając film?

Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Zatrzymaj film na pierwszym ujęciu, w którym 
widzimy jak na kartce papieru jest rysowana 
główna postać dzieła.

 ◉ Dlaczego na początku filmu widzimy jak ktoś 
rysuje na kartce tytułowego bohatera?
PODPOWIEDŹ: Poinformuj uczniów, że taka 
forma czołówki pokazuje nam jedną z technik 
animacji, którą nazywamy animacją wycinanko-
wą. Następnie zainicjuj wśród uczniów dyskusję 
wokół oczekiwań i preferencji związanych z tym, 
co ich zdaniem powinno się znaleźć na początku 
każdego dobrego filmu.

Pokaż uczniom napisy początkowe i końcowe.

 ◉ Porównaj kształt napisów, które widzimy 
na początku filmu z tymi na końcu. Jakie 
widzisz różnice? Podaj nazwiska twórców 
odpowiedzialnych za realizację filmu 
i wskaż zawody filmowe, które reprezentują.
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Kluczowe pytania

Praca kamery

 ◉ Z czyjej perspektywy jest opowiedziana historia, którą oglądamy w filmie?
 ◉ Jakie plany filmowe możemy najczęściej zauważyć w filmie?
PODPOWIEDŹ: Warto pokazać uczniom dwa ujęcia – jedno z planem bliskim, drugie z planem dalekim 
– wspólnie spróbować je nazwać i zastanowić się na czym polega różnica i czemu służą takie plany.

Kolorystyka

 ◉ Czy film na poziomie faktury koloru różni się od innych filmów animowanych, które uczniowie 
ostatnio oglądali? 
PODPOWIEDŹ: Warto pokazać uczniom fotosy z filmu Gapiszon ogrodnikiem oraz kadry z wybranej 
animacji współczesnej np. Coco.

 ◉ Jak Gapiszon ogrodnikiem wyglądałby, gdyby został nakręcony w kolorze? 
 ◉ Jak ogląda się czarno-biały film o zabawnych przygodach niezdarnych bohaterów?
PODPOWIEDŹ: Warto porozmawiać z uczniami o emocjach, które budzi w nich film. Czy to, że film 
jest wesoły ale czarno-biały przeszkadza im, czy w ogóle tego nie zauważają? Czy gdyby film był kolorowy 
wydawałby się ciekawszy?

Postaci

 ◉ Ilu jest bohaterów w filmie?
 ◉ Kto jest głównym bohaterem i skąd to wiemy?
 ◉ Jak można scharakteryzować relacje tytułowego Gapiszona z jego babcią?
 ◉ W jaki sposób w filmie, w którym nie ma dialogów, przez język ciała są przekazywane emocje?

Narracja

 ◉ Czym kieruje się Gapiszon pracując w ogrodzie?
 ◉ Dlaczego praca w ogrodzie tytułowego bohatera kończy się fiaskiem?
 ◉ Kto jest narratorem filmu?
 ◉ Jaki morał/przesłanie wynika z filmu?

Muzyka i dźwięk

 ◉ Czy w filmie poza muzyką słyszymy inne efekty akustyczne? Np. dźwięki naturalne, pochodzące ze 
świata przedstawionego?

 ◉ Czy dźwięki i muzyka dobrze zastępują dialogi? Dlaczego?

Miejsce akcji

 ◉ W jakim miejscu dzieje się akcja filmu?
 ◉ Czy można sobie wyobrazić inaczej zaprojektowany ogród, który byłby główną przestrzenią filmu?
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Motywy

 ◉ Jakie skojarzenia budzi w nas imię tytułowego bohatera – Gapiszon?
 ◉ Jakie cechy charakteru głównego bohatera możemy zaobserwować, w oparciu o jego prace 
w ogrodzie?

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Jak można scharakteryzować głównych bohaterów na podstawie ich strojów?
 ◉ Jak na emocje widza wpływa kompozycja kadru w ujęciach, w których widzimy zbliżenie na główne 
postacie?

Montaż

 ◉ W jaki sposób w filmie jest budowane napięcie?
 ◉ Dlaczego w filmie nie ma dialogów? Czy są one potrzebne?
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Pomysły na ćwiczenia

Pisanie i czytanie

 ◉ Pisanie jednozdaniowej recenzji z pokazu filmu Gapiszon ogrodnikiem (adresowane dla uczniów 
klasy trzeciej).

 ◉ Czytanie wiersza Marii Konopnickiej „Ogródek” oraz pisanie poetyckiej impresji na temat relacji ze 
swoją babcią.

Maria Konopnicka, Ogródek
W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.

Po sto listków w róży,
A po pięć w bławacie;
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.

A tata się spyta:
— Gdzie te kwiaty rosną?
— W naszym ogródeczku,
Gdziem je siała wiosną..

Słuchanie i mówienie

 ◉ Improwizowana rozmowa telefoniczna z babcią. Zadanie przeprowadzane w parach.
 ◉ Utwórz zespoły trzyosobowe. Rozdaj opracowanie podstaw języka filmu, w których w komunikatywny 
i dostosowany do poziomu 1–3 klasy szkoły podstawowej, omówione zostały różnice między planami 
filmowymi: planem pełnym a ogólnym, planem amerykańskim a planem średnim, półzbliżeniem 
a zbliżeniem. Następnie wręcz po jednym fotosie z filmu Gapiszon ogrodnikiem każdej grupie i poproś, 
żeby każdy z zespołów dopasował kadry z filmu do określonych planów filmowych.

Praca z komputerem

 ◉ Poproś uczniów o zebranie informacji na temat serii Przygody Gapiszona z zasobów internetu. 
Następnie zaproponuj uczniom stworzenie w programie PowerPoint krótkiej prezentacji na temat 
fenomenu serii.

 ◉ Zaproponuj uczniom, żeby zaprojektowali wymyślony przez nich znaczek pocztowy, na którym 
znajdzie się tytułowy bohater filmu – Gapiszon.

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Zaproponuj uczniom, żeby zaprojektowali plakat filmowy inspirowany plastycznymi walorami filmu 
Gapiszon ogrodnikiem.

 ◉ Poproś uczniów o dobranie się w zespoły trzyosobowe, w ramach których wspólnie wymyślą nową/
własną historię barwnych przygód Gapiszona.
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 ◉ Zaproponuj uczniom ćwiczenie na wyobraźnię, które będzie polegało na tym, że słuchacze będą 
mieli zaprojektować w swojej wyobraźni ogród, który w przeciwieństwie do tego, który widzieli 
w filmie Gapiszon ogrodnikiem, będzie kolorowy. Poproś, żeby uczniowie dobrali się w zespoły 
trzyosobowe, w ramach których stworzą na kartce papieru za pomocą kredek i pisaków, ogród.

 ◉ Nauczyciel pokazuje uczniom jeszcze raz czołówkę filmu. Widać na niej wycinanego Gapiszona i to, 
jak jest wprawiany w ruch. Czy to trudne? Uczniowie mogą spróbować sami zrobić taką zabawę. 
W parach uczniowie sami rysują i wycinają dwie postaci – może to być Gapiszon, może być także 
wymyślona postać – tak jak w czołówce filmu. Czy to trudne? Uczniowie wymyślają scenkę i wpisują 
wypowiedzi w dymki. Mogą zrobić zdjęcie każdego dialogu, a następnie ułożyć zdjęcia w klatki – 
jak film.
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Kundelek-odmieniec i jego 
animowane przygody. Poznajemy 
świat filmu animowanego.
Opracowanie metodyczne Jadwiga Mostowska 

Etap edukacyjny:
klasy IV–V szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski lub plastyka

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do świadomego 
odbioru filmu animowanego i zapo-
znanie z podstawowymi technikami 
wykorzystywanymi w jego realizacji.

Cele szczegółowe: 
Uczeń:

 ◉ określa temat i główną myśl filmu;
 ◉ wyraża własny sąd o postaciach 

i zdarzeniach z filmu;
 ◉ wskazuje wartości przedstawione 

w filmie i określa wartości ważne 
dla jego bohatera;

 ◉ odnosi treść filmu do własnego 
doświadczenia i szerszego kontekstu 
społecznego oraz kulturowego;

 ◉ wskazuje cechy charakterystyczne 
filmu animowanego;

 ◉ dostrzega swoistość tekstów kultury 
przynależnych do filmu, sztuk 
plastycznych i audiowizualnych;

 ◉ rozpoznaje wybrane techniki 
animacji;

 ◉ ćwiczy formułowanie wypowiedzi 
oraz pracę w grupach.

Metody i formy pracy:
praca z filmowym tekstem kultury, 
miniwykład, dyskusja kierowana, burza 
mózgów; praca z całym zespołem, 
praca w grupach

Środki i materiały dydaktyczne:
film Kundelek (1969) reż. Lidia 
Hornicka 6’, kartki papieru i flamastry, 
komputer z dostępem do internetu

Słowa kluczowe:
animacja, film animowany, inność, 
przyjaźń, pomoc

Przebieg zajęć 
1. Projekcja filmu.
Nauczyciel proponuje uczniom wspólne obejrzenie 
krótkiej animacji Kundelek. Prosi, aby dzieci, oglą-
dając ją, zwróciły uwagę na to, co jest tematem 
filmu i kim jest jego bohater, a także z jakich mate-
riałów wykonano poszczególne elementy tego 
filmu animowanego.

2. Praca z całym zespołem. Omówienie filmu. 
Nauczyciel prosi uczniów, aby krótko opowiedzieli, 

kto jest bohaterem filmu i o czym film opowiada. 
Wskazane przez nauczyciela dzieci wypowiadają 
się (bohaterem filmu jest mały piesek, który różni 
się od pozostałych, ponieważ ma inny, zakręcony 
ogonek; ogonek czasem pozwala mu zyskać prze-
wagę nad pozostałymi pieskami, ale ta inność 
sprawia, że piesek nie pasuje do reszty; film 
opowiada jego perypetie – od narodzin do 
momentu, gdy spotyka swoją panią a zarazem 
przyjaciółkę).
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Nauczyciel zadaje uczniom pytania, a dzieci udzie-
lają odpowiedzi:

 ◉ Dlaczego nie zdobył medalu na wystawie 
psów, mimo że był w wykonywaniu niektó-
rych zadań lepszy od swoich sióstr i braci? (bo 
był inny, nie pasował do idealnego wzorca)

 ◉ Jak czuł się piesek, gdy dostrzegł, że różni 
się od reszty? (odrzucony, samotny, smutny, 
zawstydzony)

 ◉ Dlaczego piesek postanowił zaprzyjaźnić się 
i pozostać z dziewczynką? (bo okazała mu 
zainteresowanie i zrozumienie, pomogła mu 
wyleczyć się z kompleksów, jego odmien-
ność nie przeszkadzała jej, bo ona też czuła się 
samotna i potrzebowała przyjaciela)

 ◉ Jakie wnioski (morał) możemy wysnuć 
z historii małego pieska? (bycie innym nie 
oznacza bycia gorszym, przyjaźń jest ważna 
i potrzebna każdemu, nie należy odrzucać ani 
wyśmiewać tych, którzy są od nas inni, inność 
może być atutem, zaletą)

 ◉ Nauczyciel prosi uczniów, aby wskazali, 
z jakich materiałów wykonano elementy filmu 
animowanego Kundelek (napisy z czołówki, 
postacie, elementy scenografii). Dzieci udzie-
lają odpowiedzi: kolorowy papier, tkanina, 
zadrukowane kartki z książki, kolorowe, 
drewniane klocki, sznureczek, łańcuszki. 

Nauczyciel pyta:
 ◉ Czy materiały, z których wykonano elementy 

filmu, można znaleźć w domu lub w pracowni 
w szkole? 

 ◉ Czy są one łatwo, czy trudno dostępne? 
Dzieci udzielają odpowiedzi, a nauczyciel zwraca 
uwagę, iż film animowany można zrealizować 
z użyciem bardzo prostych środków i łatwo 
dostępnych materiałów oraz, że film animowany 
to nie tylko film rysunkowy, czyli taki, w którym 
poszczególne klatki filmu powstają w formie 
rysunku czy też film realizowany z użyciem 
programów graficznych i komputera. Informacje 
można wzbogacić, pokazując uczniom czarno-
-białe zdjęcia z realizacji filmu Kundelek dostępne 
w internecie, w serwisie Fototeka: https://tiny.pl/
gvtnm

3. Praca z całym zespołem – film animowany 
(wprowadzenie). 

Nauczyciel krótko wprowadza uczniów w podsta-
wowe zagadnienia związane z filmem animowanym. 

Na przykład:
 ◉ film animowany to rodzaj filmu, w którym 

przy pomocy różnych technik (fotograficz-
nych, komputerowych) uzyskuje się efekt 
wprawienia w ruch (ożywienia) nierucho-
mych przedmiotów, na przykład lalek lub 
rysunków. Nazwa animowany pochodzi od 
łacińskiego słowa animo, czyli ożywiam.

 ◉ istnieje wiele różnych technik animacji, które 
możemy wyróżnić ze względu na to, co i jak 
będziemy animować. Poza animacją rysun-
kową (najstarszą i najpopularniejszą) mamy 
także animację przedmiotową, lalkową, wyci-
nankową lub plastelinową. Ciekawe efekty 
uzyskuje się także, wykorzystując do animacji 
różne sypkie materiały (na przykład piasek 
czy kaszę). W wielu filmach animowanych 
stosuje się tzw. techniki kombinowane, czyli 
łączy w jednym filmie dwie lub więcej technik, 
na przykład animację rysunkową i lalkową 
albo też łączy animację (na przykład rysun-
kową) z filmem aktorskim. Klasyczną tech-
niką animacji jest tzw. animacja poklatkowa. 
Film animowany zrobiony w tej technice składa 
się z szeregu osobnych zdjęć. Żeby stworzyć 
wrażenie ruchu, animator przesuwa nieznacznie 
obiekty na każdej z fotografowanych klatek, 
które następnie zostają połączone w jeden 
ciąg. Ciekawą, choć rzadką techniką animacji 
jest tzw. technika non-camerowa. Poszcze-
gólne rysunki (fazy ruchu) są malowane albo 
na przykład wydrapywane bezpośrednio na 
taśmie filmowej. Dziś coraz częściej rezygnuje 
się z takich klasycznych technik na rzecz grafiki 
i animacji komputerowej. Animatorzy pracują 
z wykorzystaniem komputerów i specjalnego 
oprogramowania, które pozwala im tworzyć 
filmy animowane także w technice 3D. 

 ◉ w dziedzinie filmu i serialu animowanego 
Polska ma długą tradycję. Składają się na 
nią dokonania łódzkich studiów Se-ma-for 
(np. wyróżniony Oscarem Piotruś i wilk) 
i Anima-Pol (np. Kaktus i Mały), Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 
(Reksio, Bolek i Lolek), Studia Miniatur Filmo-
wych w Warszawie czy też specjalizującego 
się w animacji komputerowej studia Platige 
Image. Film Kundelek powstał w 1969 roku 
w Se-ma-forze, który nazywał się wtedy 
Studiem Małych Form Filmowych Se-Ma-For.

https://tiny.pl/gvtnm
https://tiny.pl/gvtnm
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Dla zilustrowania swojego miniwykładu nauczy-
ciel może pokazać krótkie fragmenty filmów 
animowanych zrealizowanych w różnych techni-
kach i dostępnych w repozytorium FINA: https://
tiny.pl/gvtnt lub w serwisie: http://ninateka.pl/
filmy/film,animacje. Za przykłady mogą posłużyć 
również prezentowane w internecie filmy animo-
wane zrealizowane przez dzieci w ramach rozma-
itych warsztatów animacji, np. podczas Festiwalu 
Filmów Animowanych ANIMOCJE: https://www.
youtube.com/user/Animocje. 
Warto również zademonstrować dzieciom, w jaki 
sposób powstaje iluzja ruchu w filmie animo-
wanym na przykładzie kineografu (ciekawe przy-
kłady można znaleźć w internecie po wpisaniu 
hasła kineograf lub w języku angielskim flip book).

4. Praca w grupach i z całym zespołem – film 
animowany (wybrane techniki animacji). 

Nauczyciel dzieli uczniów na mniejsze zespoły. 
Każdy zespół otrzymuje kartkę papieru oraz flama-
ster. Nauczyciel prosi grupy o wypisanie na kartce 
co najmniej 10 tytułów filmów i seriali animowa-
nych. Po upływie czasu przewidzianego na wyko-
nanie tego zdania (ok. 2–3 min) przedstawiciele 
grup odczytują zapisane przez siebie tytuły, a cały 
zespół klasowy (wspólnie z nauczycielem) próbuje 
wskazać wykorzystane w danym filmie techniki 
animacji (np. animacja rysunkowa, animacja 

lalkowa, animacja wycinankowa, animacja kompu-
terowa itp.). Na koniec nauczyciel może uzupełnić 
podane przez dzieci tytuły o kolejne, także 
polskie produkcje (np. Reksio – animacja rysun-
kowa, Parauszek i przyjaciele – animacja lalkowa). 
Na zakończenie tego etapu zajęć nauczyciel prosi 
uczniów o określenie, jaką animacją jest film 
Kundelek. Dzieci udzielają odpowiedzi (animacja 
lalkowa – lalki wykonane z papieru, w filmie wyko-
rzystano też pewne elementy animacji przedmio-
towej – kartki papieru, bryły oraz wycinankowej 
– napisy w czołówce filmu). Nauczyciel może 
uzupełnić wypowiedzi dzieci informacją, że jest to 
film zrealizowany klasyczną techniką poklatkową.

5. Podsumowanie i zakończenie lekcji.
Nauczyciel podsumowuje zajęcia podkreślając, 
że świat filmu animowanego jest bardzo bogaty 
i różnorodny. Poprzez animację można opowie-
dzieć wiele ciekawych historii – zarówno krót-
kich i prostych, jak i dłuższych, złożonych z wielu 
wątków. Filmy animowane podejmują różnorodne 
tematy, mają różnych bohaterów. Także sposoby 
ich realizacji, wykorzystywane w animacji mate-
riały oraz techniki mogą być rozmaite, proste 
i skomplikowane. Wiele zależy od możliwości, 
pomysłowości i wyobraźni twórców filmu animo-
wanego.

Praca domowa:
(do wyboru):
1. Wymyśl i zaprojektuj własnego bohatera filmu 
animowanego, pamiętając, że animować można 
obiekty wykonane z bardzo różnych materiałów. 
Możesz więc swojego bohatera narysować, wyciąć 
albo poskładać (np. z gazety lub kolorowego 
papieru), lub też wykonać z innego materiału 
(np. plastelina, wełna, gąbka, klocki itp.). 
2. Wymyśl własną, krótką historyjkę, którą można 
by przedstawić w filmie animowanym. Przygotuj 
do niej prosty scenopis obrazkowy zwany storybo-
ardem.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, czym jest story-
board (to seria obrazów będących wskazówkami 
dla ekipy filmowej pomocnymi w filmowaniu; jest 
wykonywany przez specjalnego rysownika okre-
ślanego w branży filmowej jako storyboardzista) 
i pokazuje dostępne w internecie przykłady sceno-
pisów obrazkowych. Zadania z proponowanej 
pracy domowej mogą być również (w przypadku 
lekcji plastyki), przedmiotem kolejnych zajęć 
lekcyjnych.

https://tiny.pl/gvtnt
https://tiny.pl/gvtnt
http://ninateka.pl/filmy/film,animacje
http://ninateka.pl/filmy/film,animacje
https://www.youtube.com/user/Animocje
https://www.youtube.com/user/Animocje
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Opracowanie filmoznawcze Anna Pokłosiewicz

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom ujęcie mierzenia piesków.  ◉ Dlaczego nasz bohater nie pasuje do miary?

Zrób stopklatkę na ćwiczeniach piesków.  ◉ W czym pomaga Kundelkowi ogonek?

Pokaż powrót piesków z wystawy.  ◉ Co czuje nasz bohater? po czym rozpoznajesz 
jego emocje? co dziewczynka trzyma w rękach?

Piesek rezygnuje z medali i wraca do dziewczynki.
 ◉ Co czuje nasz bohater? po czym rozpo-

znajesz jego emocje? co teraz dziewczynka 
trzyma w rękach?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Obejrzyj z uczniami film z zasłoniętym ekra-
nem lub poproś uczniów, aby zamknęli oczy 
w części od 2:25 do 4:00.

 ◉ Spróbuj wymienić wszystkich bohaterów 
filmu.

Obejrzyjcie wraz z uczniami ten fragment jesz-
cze raz, tym razem z otwartymi oczami.  ◉ Sprawdź wyniki z poprzedniego ćwiczenia.

Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Obejrzyjcie z uczniami napisy początkowe filmu.  ◉ Jak układają się tytułowe klocki? Co nam to 
może powiedzieć o całym filmie?

Obejrzyjcie z uczniami początek i koniec filmu.  ◉ Jaką rolę w czołówce i tyłówce pełnią kolo-
rowe klocki?
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Transformacje rodzajowe

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom film tylko do 3:10 minuty.
 ◉ Jakie zaproponowalibyście alternatywne 

zakończenie dla filmu, gdyby ten urywał się 
na 3 minucie 10 sekundzie?

Po obejrzeniu całego filmu zaproponuj 
uczniom zadania.

 ◉ Inspirując się filmem narysujcie historię 
w dymkach na jedną stronę A4, w której 
opowiecie historię o tym, jak to jest wyróż-
niać się czymś od innych.

 ◉ Wyobraźcie sobie, że musicie zmienić film 
Kundelek tak, żeby był ciekawszy dla dzieci 
mieszkających na innych kontynentach. 
Musicie zmienić głównego bohatera na 
inne zwierzątko – np. na kangura, fokę albo 
słonia. Co jeszcze zmieni się w tej historii?
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Kluczowe pytania

Praca kamery

 ◉ Jak nazywa się miejsce, w którym kręci się filmy? 
 ◉ Jak sądzisz – jak wyglądał plan tego filmu, jeśli wiemy, że do jego powstania nie użyto komputera?
PODPOWIEDŹ: Warto pokazać zdjęcie przykładowego planu filmowego animacji, żeby zwrócić uwagę 
uczniów, że wszystkie postaci i dekoracje były materialne, nie zrobione w komputerze.

Kolorystyka

 ◉ Dlaczego zmieniają się kolory klocków? Czy wpływają one na odbiór filmu? Jeżeli tak, to w jaki 
sposób?

 ◉ Dlaczego postaci są zrobione z czarno-białych gazet?
PODPOWIEDŹ: Pytania dotyczą subiektywnego odbioru zastosowanych technik, mają poruszyć wy-
obraźnię uczniów.

Postaci

 ◉ IIu jest bohaterów w filmie?
 ◉ Po czym rozpoznajemy najważniejszych bohaterów?
 ◉ Jak opisałbyś charakter głównego bohatera?
 ◉ Jaka jest relacja między dużym pieskiem a małymi?
 ◉ Od którego momentu akcji główny bohater czuje się inny od pozostałych piesków? Jakie czynniki 
wpływają na to poczucie? 

 ◉ Jak byś opisał relację między dziewczynką a pieskiem? Jakie uczucia pojawiają się w tej relacji?

Narracja

 ◉ Wymień najważniejsze momenty dla bohaterów w tej historii.
 ◉ Jaką rolę w tej historii odgrywa dziewczynka?
 ◉ Z czym kojarzą ci się zmieniające się klocki z napisem „wystawa psów”? Czy widzisz podobne 
obiekty w realnym świecie? Jak ta scena wpływa na przebieg akcji?

 ◉ Jak interpretujesz koniec tej historii?

Ujęcia

 ◉ W których momentach kamera się porusza? 
 ◉ Jak ruch kamery wpływa na nasz odbiór filmu? 

PODPOWIEDŹ: Można zwrócić uwagę, że dzięki ruchowi kamery film jest ciekawszy, bardziej dyna-
miczny, poza tym ruch kamery poszerza miejsce akcji, ciągle je przesuwa, podkreśla jego umowność.

 ◉ W jakich planach filmowane są ujęcia? 
PODPOWIEDŹ: Warto pokazać uczniom dwa ujęcia – jedno z planem bliskim, drugie z planem dalekim 
– wspólnie spróbować je nazwać i zastanowić się na czym polega różnica i czemu służą takie plany.

Muzyka i dźwięk

 ◉ Jakie dźwięki poza muzyką słyszymy w filmie? Skąd się one wzięły?
 ◉ Jaką rolę w filmie pełni muzyka?
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Motywy

 ◉ Czego symbolem może być zawinięty ogonek głównego bohatera?
 ◉ Co w tej historii może oznaczać złoty medal? Co dzieje się z medalami poszczególnych bohaterów 
tej historii?

 ◉ Jak swoją funkcję w czasie trwania historii zmienia skakanka dziewczynki?

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Jaką funkcję w filmie (poza czołówką i tyłówką) pełnią klocki?
 ◉ Jak skomponowany jest plan filmy? Gdzie świat piesków się kończy? Czy dostrzegasz perspektywę 
tego planu filmowego?

Montaż

 ◉ W którym momencie widzisz, że upłynął czas dla bohaterów tej historii? Za pomocą jakich metod 
autorzy uzyskali taki efekt?
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Pomysły na ćwiczenia

Pisanie i czytanie

 ◉ Dopisz dialogi do scen, w których postaci porozumiewają się ze sobą. Co mogłyby mówić?
 ◉ Kiedy piesek poleciał do góry, co mógł zobaczyć? Opisz to w 3–5 zdaniach.
 ◉ Jak wyobrażasz sobie dalsze życie pieska i dziewczynki? Jaka przygoda mogłaby się im przytrafić? 
Opisz ją w 5–6 zdaniach.

Słuchanie i mówienie

 ◉ Jakie emocje wyzwala w tobie muzyka z tego filmu? Co czujesz kiedy słuchasz jej z zamkniętymi 
oczami? Jak mógłbyś to opisać?

 ◉ Dograjcie ścieżkę dialogową dla mamy pieska, pieska oraz dziewczynki. 

Edukacja środowiskowa

 ◉ Na podstawie filmu Kundelek oraz zebranych informacji (z podręcznika oraz internetu) na temat 
życia psów opowiedz w klasie jak wygląda życie w psiej „rodzinie” – kiedy pieski opuszczają mamę, 
czy tęsknią za rodzeństwem, czego najbardziej potrzebują do szczęśliwego życia?

 ◉ Zastanów się, jakie wyzwania i obowiązki stoją przed osobą/rodziną, która decyduje się na opiekę 
nad psem. Czy to trudne? 

Zadania aktywizujące

 ◉ Spróbuj za pomocą telefonu lub aparatu uchwycić pary pies-człowiek podczas spaceru lub zabawy. 
Wspólnie wybierzecie, które ze zdjęć mogłoby być najlepszą ilustracją dla animacji o Kundelku. 

 ◉ Stwórz plakat i hasło promujące przyjaźń pies-człowiek.
 ◉ Spróbuj stworzyć z gazety swojego kundelka. Nadaj mu imię i opowiedz jaką przygodę moglibyście 
razem przeżyć.

W publikacji wykorzystano format analiz filmoznawczych przygotowany na podstawie opracowań BFI.
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