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LEGENDY I TRADYCJE POLSKIE
Wstęp opracowała  Anna Kołodziejczak
Współczesny świat w coraz większym stopniu 
pozbawiony jest trwałych punktów odniesienia – 
gotowych wzorców, zasad i norm postępowania. 
Dlatego też jednym ze sposobów budowania 
własnej tożsamości, tak w jej wymiarze indywidu-
alnym, jak i społecznym, może okazać się odnaj-
dywanie w przestrzeni kultury, w szczególności 
kultury tradycyjnej, dóbr duchowych pomocnych 
w prawidłowym kształtowaniu więzi z krajem 
ojczystym oraz utrwalaniu poczucia godności 
i dumy narodowej. 
Lekcja LEGENDY I TRADYCJE POLSKIE powinna 
w sposób efektywny wspomóc nauczycieli szkół 
podstawowych w ich pracy pedagogiczno-wy-
chowawczej polegającej między innymi na budo-
waniu przyszłości w oparciu o szacunek dla dzie-
dzictwa narodowego, w którego poczet zaliczamy 
także przekazy ustne, tradycje, zwyczaje i obrzędy 
oraz umiejętności związane z rzemiosłem trady-
cyjnym. Wykorzystanie proponowanych filmów 
i opartych na nich scenariuszy zajęć, powinno 
przyczynić się również do rozbudzania u uczniów 
zainteresowania „skarbnicą zbiorowej pamięci”, 
jaką jest historia postrzegana przez pryzmat 
zarówno losów całej Polski, jak i przeszłości 
małych ojczyzn ją tworzących. 
Niniejsze scenariusze zostały skonstruowane  
w sposób umożliwiający integrację kształcenia lite-
rackiego, językowego i kulturowego, co oznacza, 
że kierowane są przede wszystkim do nauczy-
cieli języka polskiego. Jednakże, LEGENDY 
I TRADYCJE POLSKIE mogą być wykorzysty-
wane również przez nauczycieli innych przed-
miotów (zwłaszcza historii), wprowadzających 
ucznia w świat szeroko rozumianej kultury i dążą-
cych do integrowania jego wiedzy z różnych dzie-
dzin. Takie holistyczne ujęcie sprzyjać powinno 
wszechstronnemu i wielowymiarowemu rozwo-
jowi dziecka oraz pomóc mu stworzyć całościowy 
obraz świata i kraju ojczystego, kształtować pozy-
tywny obraz Polski oraz utrwalać więzi zarówno 
z małą, jak i dużą ojczyzną.

Niniejsza lekcja przeznaczona jest do pracy 
z uczniami II etapu edukacyjnego, przede wszystkim 
klas IV. Ze względu na możliwości poznawcze cechu-
jące człowieka w tej fazie rozwoju, treści nauczania 
zawarte w lekcji zostały przedstawione za pomocą 
cyklu „obrazów”, przybliżających bohaterów naro-
dowych oraz ludowy folklor ziem polskich, które 
powinny trafić do wyobraźni ucznia w tym wieku. 
Ponieważ czwartoklasiści są już zdolni do skupienia 
uwagi na przedmiocie percepcji przez czas dłuższy, 
w skład lekcji LEGENDY I TRADYCJE POLSKIE 
włączony został film, którego czas projekcji prze-
kracza 10 minut. 
Metody i formy pracy zaproponowane przez 
autorów poszczególnych scenariuszy, w skład 
których wchodzą zarówno te aktywizujące, jak 
i klasyczne, dostosowane zostały do możliwości 
uczniów, tak aby wspomagać rozwój intelektualny 
i emocjonalny dzieci o różnych typach inteligencji. 
Dobór taki powinien sprzyjać również doskona-
leniu umiejętności współpracy i komunikowania 
się, samodzielnego docierania do informacji czy 
wreszcie przyjmowania na siebie roli lidera.
Ponieważ w wieku lat 9–10 następuje przejście 
na wyższy, operacyjny poziom myślenia, można 
już od uczniów wymagać samodzielnej pracy nad 
językiem i częściowego przejęcia odpowiedzial-
ności za efekty procesu dydaktycznego. Odnosi się 
to między innymi do aspektów takich jak wzbo-
gacanie zasobu słownictwa oraz przestrzeganie 
norm poprawnościowych. Mając na uwadze fakt, 
iż działania prowadzone przez ucznia powinny 
być przez niego dokumentowane, powinno się 
doskonalić również umiejętność sporządzania 
krótkich notatek, pomocnych w zapamiętywaniu 
nauczanych treści. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż termin „tradycje 
polskie” zawarty w tytule można odnosić nie 
tylko do treści obecnych w warstwie fabularnej 
i wizualnej zaproponowanych filmów, ale również 
do dorobku filmowego polskiej szkoły animacji 
w ogóle.
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Dzięki pracy z lekcją LEGENDY I TRADYCJE POLSKIE uczeń:

 ◉ zapoznaje się z ważnymi elementami 
polskiego dziedzictwa kulturowego;

 ◉ poznaje życie kulturalne różnych regionów 
Polski;

 ◉ uczy się szacunku dla przeszłości i spuścizny 
kulturowej jako podstawy tożsamości naro-
dowej;

 ◉ rozwija zdolności rozumienia różnych 
tekstów kultury;

 ◉ doskonali kompetencje w zakresie świado-
mego odbioru dzieła filmowego;

 ◉ rozpoznaje, do jakiego gatunku przynależy 
dany utwór oraz wskazuje jego cechy;

 ◉ opowiada o poznanym tekście, omawiając 
między innymi elementy świata przedstawio-
nego;

 ◉ określa tematykę oraz problematykę utworu;
 ◉ wskazuje w utworze bohaterów głównych 

i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
 ◉ rozpoznaje fikcję w utworze filmowym; 
 ◉ nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim dany 

tekst kultury;
 ◉ opowiada o wydarzeniach fabuły;
 ◉ rozróżnia synonimy, antonimy, rozumie 

ich funkcje w tekście i stosuje we własnych 
wypowiedziach.
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Opowieść o szewczyku Skubie, który 
smoka pokonał
Opracowanie metodyczne Ireneusz Artur Gryz

Etap edukacyjny:
II etap, klasa IV szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Wyrabianie i rozwijanie zdolności 
rozumienia różnych tekstów kultury. 
Kształcenie postawy szacunku dla 
przeszłości i tradycji jako podstawy 
tożsamości narodowej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ zapoznaje się podaniami i legen-
dami polskimi;

 ◉ świadomie i z uwagą odbiera film;
 ◉ omawia elementy świata przedsta-

wionego;
 ◉ rozróżnia i wyjaśnia elementy reali-

styczne i fantastyczne w omawia-
nych utworach;

 ◉ rozpoznaje utwór jako baśń lub 
legendę;

 ◉ opowiada o wydarzeniach fabuły;
 ◉ wskazuje w utworze bohaterów 

głównych i określa ich cechy;
 ◉ nazywa wrażenia, jakie wzbudza 

w nim tekst;
 ◉ rozróżnia synonimy, antonimy, 

rozumie ich funkcje w tekście 
i stosuje we własnych wypowie-
dziach;

 ◉ rozpoznaje znaczenie niewerbal-
nych środków komunikacji;

 ◉ uczestniczy w rozmowie na zadany 
temat;

 ◉ korzysta z informacji zawartych 
w różnych źródłach;

 ◉ dokonuje selekcji informacji;
 ◉ rozwija umiejętność krytycznej 

oceny pozyskanych informacji;
 ◉ doskonali różne formy zapisywania 

pozyskanych informacji;
 ◉ korzysta ze słowników ogólnych 

języka polskiego;
 ◉ dokonuje odczytania tekstów 

poprzez przekład intersemiotyczny.

Metody i formy pracy:
eksponująca – projekcja filmu, poga-
danka, dyskusja, elicytacja, elementy 
burzy mózgów, praca indywidualna, 
w grupach i z całym zespołem

Środki dydaktyczne:
Za króla Krakusa – film animo-
wany z roku 1947 w reżyserii Zenona 
Wasilewskiego, tablica tradycyjna 
lub multimedialna, karty pracy, 
zestaw printscreenów, słownik języka 
polskiego

Słowa kluczowe:
legenda, Kraków, tradycja, smok 
wawelski, stereotyp, animacja, różni-
cowanie języka, komunikacja językowa
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Przebieg zajęć
1. Quiz wprowadzający w problematykę zajęć.  
Nauczyciel wita uczniów i informuje ich, że w trakcie 
lekcji zostanie wykorzystany film animowany, który 
opowiada historię, która ponoć wydarzyła się w bardzo 
ważnym dla każdego Polaka mieście. Zadaniem 
uczniów na tym etapie lekcji jest jak najszybsze udzie-
lenie, na podstawie przedstawianych przez nauczyciela 
informacji, prawidłowych odpowiedzi na stawiane 
pytania. Uczniowie otrzymają od nauczyciela pięć 
podpowiedzi umożliwiających prawidłową odpowiedź 
na każde z pytań (można zachęcić uczniów do aktyw-
nego uczestnictwa, proponując jakąś formę nagra-
dzania, np. uczeń, który poda prawidłową odpowiedź 
już po pierwszym pytaniu, otrzymuje pięć plusów, 
po drugim – cztery itd.).

 ◉ PYTANIE 1. Co to za osoba? 
PODPOWIEDZI: 
1. Ma swój własny warsztat.
2. Używa bardzo mocnych nici i młotka. 
3. Naprawia lub wyrabia pewien rodzaj 

garderoby.
4. Zeluje podeszwy i wymienia fleki. 
5. Jest to rzemieślnik, który zajmuje się 

obuwiem.
 ◉ PYTANIE 2. Co to za miasto? 
PODPOWIEDZI: 
1. Jego herbem jest mur ceglany z trzema 

wieżami. 
2. Leży nad największą rzeką Polski. 
3. Znajduje się na południu naszego kraju. 
4. Było stolicą Polski. 
5. Jest tam Wawel i Kościół Mariacki.

 ◉ PYTANIE 3. Co to za osoba? 
PODPOWIEDZI:
1. Jest jedną z figur w talii kart.
2. Niedobrze dla ciebie, gdy obrazisz jego 

majestat.
3. Wśród zwierząt jest nim lew. 
4. Ma berło i siedzi na tronie.
5. To władca, który nosi koronę.

 ◉ PYTANIE 4. Co to za postać? 
PODPOWIEDZI:
1. Ma bardzo twardą skórę.
2. Jest bezlitosny i krwiożerczy.
3. Zabił niejednego rycerza.
4. Mieszka w jaskini lub pieczarze.
5. Potrafi ziać ogniem.

Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie 
zebranych informacji (szewc, Kraków, król, smok) 
ustalili, jakiej opowieści będą dotyczyły zajęcia. 
Po uzyskaniu poprawnej odpowiedzi zapisuje 
temat na tablicy, a uczniowie w zeszytach.

2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
utworów jako przynależących do gatunku baśni 
lub legend – wprowadzenie.
Nauczyciel prosi uczniów, aby zapoznali się 
z notkami wyjaśniającymi, czym jest baśń 
i legenda (załącznik nr 1). Tabelę można wyświe-
tlić na tablicy multimedialnej lub wydrukować, 
tak aby później można było ją wkleić do zeszytów. 
Prowadzący zajęcia upewnia się, poprzez zadanie 
kilku pytań kontrolnych, że definicje są dla 
uczniów zrozumiałe. Prosi następnie podopiecz-
nych o uważne obejrzenie filmu ze względu na to, 
iż kolejne zadania będą ściśle związane z prezen-
towanym materiałem filmowym. Pierwszym zaś 
z zadań będzie ustalenie, na podstawie przed-
stawionej wcześniej tabeli, czy film opowiada 
legendę, czy baśń i uzasadnienie wyrażonej opinii. 

3. Pogadanka przed projekcją. 
Nauczyciel informuje uczniów, że film Za króla 
Krakusa powstał w czasach, których nie pamiętają 
nie tylko rodzice uczniów, ale zapewne i ich dziad-
kowie. Wyprodukowany został bowiem w roku 
1947. Był to pierwszy polski film animowany 
nakręcony po II wojnie światowej. Autor filmu, 
Zenon Wasilewski, otrzymał wiele nagród, nie 
tylko za ten film, ale za całą swoją twórczość dla 
dzieci. Animacja wyprodukowana została w Studiu 
Filmów Lalkowych w Tuszynie koło Łodzi, które 
zostało przekształcone w znane na całym świecie 
Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For dzia-
łające w Łodzi. Tutaj właśnie powstały m.in. 
filmy o przygodach kotów Filemona i Bonifacego, 
pingwina Pik-Poka oraz seriale Mordziaki i Trzy 
Misie, a także animacje o Muminkach.

4. Rozwijanie umiejętności nazywania wrażeń, 
jakie wzbudza w uczniu tekst. 
Po zakończeniu projekcji nauczyciel pyta uczniów 
o ich wrażenia. Czy film był emocjonujący? Czym 
różnił się od współczesnych filmów animowanych? 
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Czy podobali się bohaterowie i dlaczego? Czy historia 
opowiedziana w filmie była skomplikowana?

5. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania geno-
logii utworów (baśń czy legenda?).
Nauczyciel prosi uczniów o odpowiedź na posta-
wione przed seansem pytanie – czy film prezentuje 
baśń, czy też może legendę? Jeżeli uczniowie mają 
problem z odpowiedzią, nauczyciel zadaje serię pytań 
pomocniczych, zwracających uwagę na występowanie 
w opowieści obok elementów fantastycznych miejsc 
rzeczywistych (Kraków, smocza jama) i postaci na poły 
historycznej (król Krakus).

6. Doskonalenie umiejętności wskazywania 
w utworze bohaterów głównych.
W zależności od liczebności klasy, uczniowie pracują 
w parach lub małych grupach. Nauczyciel prosi 
uczniów o nazwanie tych bohaterów filmu, którzy 
zostali przedstawieni na fotosach (załącznik nr 2) 
– można je wydrukować lub wyświetlić na tablicy 
multimedialnej. Jeżeli zadanie okaże się zbyt trudne, 
nauczyciel zapisuje/wyświetla na tablicy imiona/
określenia (w nieprawidłowej kolejności): smok 
wawelski, Waligóra, król Krakus, królewna Ludmiła, 
szewczyk Skuba, rycerz niemiecki. Po wykonaniu 
ćwiczenia wybrani uczniowie przedstawiają swoje 
odpowiedzi, których poprawność weryfikowana jest 
przez pozostałą część klasy. Następnie uczniowie 
zostają poproszeni o wskazanie bohaterów pierw-
szoplanowych i uzasadnienie swoich sądów.

7. Kształcenie kompetencji w zakresie określania 
cech bohaterów tekstu.
Uczniowie kontynuują pracę w parach lub małych 
grupach. Prowadzący zajęcia prosi, aby podanym 
na kartach pracy postaciom przyporządkowali 
odpowiednie cechy (załącznik nr 3). Mogą wykonać 
to zadanie, łącząc imiona i właściwe epitety 
za pomocą kredek o różnych kolorach. Przed rozpo-
częciem ćwiczenia nauczyciel powinien upewnić się, 
że znaczenie każdego z przymiotników jest zrozu-
miałe dla wszystkich uczniów. W przypadku wystą-
pienia niejasności należy odwoływać się przede 
wszystkim do wiedzy innych członków zespołu 
klasowego – prowadzący zajęcia udziela wyja-
śnień dopiero w ostateczności. Uczniowie powinni 
również zostać uprzedzeni, iż do każdej z postaci 
należy przyporządkować dwie cechy. Po zakoń-
czeniu ćwiczenia sprawdzana jest poprawność jego 

wykonania, poprzez odczytanie prawidłowych połą-
czeń lub wyświetlenie klucza odpowiedzi (załącznik 
nr 4). Nauczyciel wprowadza również pojęcie stereo-
typu i pyta, do których postaci z filmu można 
je odnieść i dlaczego.

8. Wzbogacanie słownictwa poprzez przyswojenie 
wyrazów synonimicznych, praca ze słownikiem.
Uczniowie wciąż pracują w parach lub małych 
grupach i na tym etapie zajęć zostają poproszeni 
o dopisanie do przymiotników z ćwiczenia wcze-
śniejszego wyrazów bliskoznacznych spośród grupy 
słów podanych przez nauczyciela: bezlitosny, bitny, 
chytry, krzepki, nienasycony, opiekuńczy, rezolutny, 
roztropny, sędziwy, zdradziecki (załącznik nr 5). 
Po zakończeniu prac przedstawiciele poszczegól-
nych grup przedstawiają swoje odpowiedzi, których 
poprawność weryfikowana jest przez pozostałych 
uczniów.

9. Ćwiczenia doskonalące umiejętność opisywania 
elementów świata przedstawionego.
Nauczyciel lub jeden z uczniów czyta streszczenie 
filmu zawierające informacje niezgodne z jego 
treścią (załącznik nr 6). Zadaniem uczniów jest 
wychwycenie nieścisłości.

10. Rozpoznawanie znaczenia niewerbalnych 
środków komunikacji.
Nauczyciel pyta uczniów, czy tylko znajomość słów 
pomaga nam zrozumieć to, co inne osoby chcą 
wyrazić. Jeżeli nie uzyskuje informacji o znaczeniu 
komunikatów niewerbalnych w relacjach między-
ludzkich, zadaje pytania naprowadzające: skąd wiemy, 
że ktoś jest wesoły?, po czym rozpoznamy, że dana 
osoba jest zdenerwowana? itp. Uczniowie zostają 
następnie poproszeni o zapoznanie się z zestawem 
printscreenów z filmu Za króla Krakusa (załącznik 
nr 7) i nazwanie uczuć oraz stanów emocjonalnych 
na podstawie przedstawionych na nich gestów lub 
czynności. Wskazane jest, aby uczniowie dochodzili 
do wyboru trafnych odpowiedzi w procesie negocjacji 
– wyjaśniając powody, dla których dana odpowiedz 
jest prawidłowa lub błędna bez pomocy nauczy-
ciela. Po ustaleniu, co pokazują poszczególne zdjęcia, 
uczniowie mogą się pobawić w odczytywanie emocji 
i stanów emocjonalnych na podstawie gestów, mimiki 
twarzy lub czynności przedstawianych przez kole-
żanki i kolegów.
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Praca domowa
Doskonalenie umiejętności odczytywania tekstów poprzez przekład 
intersemiotyczny.
Nauczyciel dziękuje uczniom za udział w lekcji, 
podsumowuje jej przebieg i przedstawia zadanie/
zadania będące ich pracą domową. W celu rozwi-
nięcia umiejętności odczytywania tekstów 
poprzez przekład intersemiotyczny nauczyciel 
prosi uczniów o wykonanie prac plastycznych 
nawiązujących do materiału filmowego przedsta-
wionego na zajęciach, tak aby archaiczną animację 
uwspółcześnili. Dla utrwalenia słownictwa, 
z którym uczniowie zapoznali się na zajęciach, 

mogą oni uzupełnić krótki tekst streszczający film 
Za króla Krakusa, wpisując obok podanych przy-
miotników ich synonimy (załącznik nr 8). Jeżeli 
nauczyciel uzna za istotne zapamiętanie przez 
uczniów różnicy między baśnią a legendą, może 
poprosić uczestników zajęć o wypisanie kilku 
tytułów znanych im legend (najlepiej tych, które 
związane są z początkami państwa polskiego) 
i baśni. 
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Załącznik nr 1

BAŚŃ LEGENDA

 ◉ zawiera elementy prawdopodobne i fanta-
styczne;

 ◉ ma określony czas i miejsce akcji;
 ◉ występujące postacie reprezentują pewne typy;
 ◉ dobro zawsze zwycięża zło;
 ◉ uczy, jak należy postępować w życiu 

(zawiera ludową mądrość).

 ◉ jest to opowieść o postaciach historycznych 
lub uważanych za historyczne; 

 ◉ bohaterowie są uczestnikami wydarzeń 
niezwykłych; 

 ◉ była przekazywana (zazwyczaj) w formie 
ustnej na długo przed utrwaleniem 
na piśmie.
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Załącznik nr 2
2a

2b
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2c

2d
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2e

2f
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Załącznik nr 2 – klucz odpowiedzi

Printscreen Osoba

 ◉ 2a  ◉ król Krakus

 ◉ 2b  ◉ szewczyk Skuba

 ◉ 2c  ◉ królewna Ludmiła

 ◉ 2d  ◉ Waligóra

 ◉ 2e  ◉ rycerz niemiecki

 ◉ 2f  ◉ smok wawelski
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Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4

smok wawelski  ◉ żarłoczny
 ◉ okrutny

Waligóra  ◉ waleczny
 ◉ silny

król Krakus  ◉ troskliwy
 ◉ stary

szewczyk Skuba  ◉ pomysłowy
 ◉ mądry

rycerz niemiecki  ◉ przewrotny
 ◉ podstępny
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Załącznik nr 5 – karta pracy

żarłoczny

waleczny

troskliwy

pomysłowy

przewrotny

okrutny

silny

stary

mądry

podstępny



16

Załącznik nr 5 – klucz odpowiedzi

żarłoczny nienasycony

waleczny bitny

troskliwy opiekuńczy

pomysłowy rezolutny

przewrotny chytry

okrutny bezlitosny

silny krzepki

stary sędziwy

mądry roztropny

podstępny zdradziecki
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Załącznik nr 6 – karta do kopiowania
Dziesięć lat temu bezlitosny smok prześladował 
mieszkańców Krakowa. Nienasycona bestia 
mieszkała w jaskini niedaleko miasta i poże-
rała nie tylko krowy i owce, ale nawet ludzi. 
Sędziwy król Waligóra obiecał oddać swoją siostrę 
Ludmiłę za żonę bitnemu rycerzowi, który zgładzi 

potwora. Choć wielu próbowało, dopiero rezo-
lutnemu krawczykowi Skubie udało się pokonać 
gada. Smok zjadł bowiem nafaszerowane siarką 
cielątko przygotowane przez Skubę. W ten 
to właśnie sposób roztropny młodzieniec ocalił 
Kraków, dzięki czemu mógł poślubić Ludmiłę.
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Załącznik nr 6 – klucz odpowiedzi
Dziesięć lat temu Dawno temu/W pogańskich 
czasach bezlitosny smok prześladował miesz-
kańców Krakowa. Nienasycona bestia miesz-
kała w jaskini niedaleko miasta i pożerała nie 
tylko krowy i owce, ale nawet ludzi. Sędziwy król 
Waligóra Krakus obiecał oddać swoją siostrę 
córkę Ludmiłę za żonę bitnemu rycerzowi, który 

zgładzi potwora. Choć wielu próbowało, dopiero 
rezolutnemu krawczykowi szewczykowi Skubie 
udało się pokonać gada. Smok zjadł bowiem nafa-
szerowaną siarką cielątko owcę przygotowaną 
przez Skubę. W ten to właśnie sposób roztropny 
młodzieniec ocalił Kraków, dzięki czemu mógł 
poślubić Ludmiłę.
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Załącznik nr 7
7a

7b
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7c

7d
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7e
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Załącznik nr 7 – klucz odpowiedzi

Printscreen Przykłady odpowiedzi

 ◉ 7a  ◉ Mieszczanie proszą/ błagają o pomoc.

 ◉ 7b  ◉ Król jest smutny/ martwi się/ duma.

 ◉ 7c  ◉ Starzec zastanawia się/ myśli/ głowi się.

 ◉ 7d  ◉ Ludzie wiwatują/ cieszą się.

 ◉ 7e  ◉ Skuba zaciera ręce/ jest zadowolony.
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Załącznik nr 8 – karta pracy do kopiowania
Dawno temu, w pogańskich jeszcze czasach, bezli-
tosny  smok prześladował 
mieszkańców Krakowa. Nienasycona 

 bestia mieszkała w jaskini 
niedaleko miasta i pożerała nie tylko krowy 
i owce, ale nawet ludzi. Sędziwy 

 król Krakus obiecał oddać 
swoją siostrę Ludmiłę za żonę bitnemu 

 rycerzowi, który zgładzi 
potwora. Choć wielu próbowało, dopiero rezolut-
nemu  szewczykowi Skubie 
udało się pokonać gada. Smok zjadł bowiem nafa-
szerowaną siarką owcę przygotowaną przez Skubę. 
W ten to właśnie sposób roztropny 

 młodzieniec ocalił Kraków, 
dzięki czemu mógł poślubić Ludmiłę.
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Załącznik nr 8 – klucz odpowiedzi
Dawno temu, w pogańskich jeszcze czasach, bezli-
tosny okrutny smok prześladował mieszkańców 
Krakowa. Nienasycona żarłoczna bestia miesz-
kała w jaskini niedaleko miasta i pożerała nie 
tylko krowy i owce, ale nawet ludzi. Sędziwy stary 
król Krakus obiecał oddać swoją córkę Ludmiłę 
za żonę bitnemu walecznemu rycerzowi, który 

zgładzi potwora. Choć wielu próbowało, dopiero 
rezolutnemu pomysłowemu szewczykowi Skubie 
udało się pokonać gada. Smok zjadł bowiem 
nafaszerowaną siarką owcę przygotowaną przez 
Skubę. W ten to właśnie sposób roztropny mądry 
młodzieniec ocalił Kraków, dzięki czemu mógł 
poślubić Ludmiłę.
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Opracowanie filmoznawcze Justyna Jaszczyk

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom scenę walki Waligóry ze smokiem.
Powtórz ćwiczenie ze sceną walki niemieckiego 
rycerza oraz szewczyka ze smokiem.
PODPOWIEDŹ: Trzy postaci różnią się od siebie 
i są ukazane stereotypowo. Porównując bohaterów 
i ujęcia, w których występują, można naprowadzić 
dzieci na morał płynący z bajki. Warto wyjaśnić im 
to pojęcie na przykładzie innych tekstów kultury, 
które są im znane: czy to samych baśni, czy też ich 
wersji disnejowskich.
Morał: to nie siła fizyczna pomaga nam zwy-
ciężać, a siła płynąca z naszego wnętrza. Więcej 
zdziałamy sprytem niż siłą (czy też przemocą). 
Nie słowa o nas świadczą, a czyny. 

 ◉ Porównaj wygląd fizyczny dwóch przeciw-
ników smoka.

 ◉ Porównaj ich zachowanie w sytuacji zagro-
żenia.

 ◉ Co mogą myśleć bohaterowie w scenach 
walki?

 ◉ Jak zachowuje się smok w obu przypad-
kach?

 ◉ Jaki jest wydźwięk wszystkich walk?
 ◉ Jaki płynie z nich morał?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom sekwencję otwierającą.
Przypomnij także scenę, w której szewczyk 
w sprytny sposób pokonuje smoka.
PODPOWIEDŹ: Przed odtworzeniem filmu 
lub od tuż jego lekturze, warto opowiedzieć 
uczniom o podstawowych pojęciach z języ-
ka filmu, czyli o planach filmowych (rozmiar 
kadru obejmującego fragment przestrzeni, 
wynikający z odległości od filmowanego obiek-
tu) i ich rodzajach [totalnym (1:07), pełnym 
(1:46; 5:09), średnim (3:25; 5:20), półzbliżeniu 
(14:04), zbliżeniu (1:30), detalu]. Można także 
wspomnieć o tym, że kamera się porusza: 
wykonuje panoramy (0:45–0:49) i najazdy 
(0:50–0:54, 9:24–9:28).

 ◉ Jaki rodzaj dźwięku pojawia się w obu tych 
scenach?
PODPOWIEDŹ:  W scenach występują dwa 
rodzaje dźwięku: wewnątrzfilmowy i poza-
filmowy. Wewnątrzfilmowy rodzaj dźwięku 
to taki, który wynika naturalnie z fabuły i jest 
jej częścią, np.: śpiew ptaków, szelest liści etc. 
Dźwięk pozafilmowy to, chociażby, muzyka 
– czyli soundtrack. Najczęściej pełni funkcję 
ilustrującą wydarzenia narracyjne. W drugiej 
scenie warto zwrócić uwagę, jaki dźwięk 
wydaje smok. Można przywołać inne bajki/
filmy, w których występuje to stworzenie, 
np.: Hobbit, Harry Potter i Czara Ognia lub 
nawet Jak wytresować smoka. Można wspo-
mnieć o kreatywnym aspekcie tego zabiegu: 
w jaki sposób radzono sobie w czasach, gdy 
efekty specjalne nie były jeszcze tak rozwi-
nięte, jak obecnie.
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 ◉ W jaki sposób muzyka ilustruje wydarzenia 
w scenie, w której szewczyk pokonuje smoka?

 ◉ Z jakiej perspektywy narrator mówi o wyda-
rzeniach? 

 ◉ Narrator jest obiektywny czy subiektywny? 
Wszechwiedzący czy posiada ograniczoną 
wiedzę o świecie przedstawionym?
PODPOWIEDŹ: Warto w tym miejscu 
przypomnieć uczniom, że narrator, 
podobnie jak w literaturze, opowiada nam 
historię i może być wszystkowiedzący, 
bezpośredni lub przyjmować pozycję 
świadka wydarzeń.

 ◉ Czy muzyka w scenie walki szewczyka  
ze smokiem jest potrzebna? Masz inny 
pomysł, jak mogłaby wyglądać warstwa 
dźwiękowa?

 ◉  Jakie są relacje między warstwą dźwiękową 
a wizualną w tych dwóch scenach? Czy 
współgrają ze sobą?

 ◉  W jaki sposób porusza się kamera w scenie 
otwierającej?

 ◉  Jakie rodzaje kadrów zauważasz w sekwencji 
otwierającej?

Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom napisy początkowe filmu.  ◉ Zapytaj uczniów, kiedy, ich zdaniem, zaczął 
się film? Czy wraz z napisami, czy może 
dopiero po nich?
PODPOWIEDŹ: W czołówce pojawiają się 
napisy, informacje o twórcach – współcześnie 
takie informacje znajdziemy na końcu filmu.
Warto pamiętać, że napisy to część filmu. 
We współczesnych produkcjach często logo 
wytwórni, studia filmowego, pojawia się 
równocześnie z dźwiękiem: np. słyszymy głos 
narratora albo soundtrack. 
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Ujęcie 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Najczęściej w scenach dialogowych stosuje się 
plan amerykański, czyli średni, a dla odda-
nia stanów ducha czy przeżywanych emo-
cji zarezerwowane są zbliżenia (2:42–2:52; 
10:07–10:18).
Głębia ostrości – to po prostu dalszy plan. 
Jako pierwszy głębię ostrości zastosował 
Orson Welles; wcześniej kadry skupiały się 
na pierwszych planach, a to, co było w głębi, 
niezbyt się liczyło.

 ◉  Czy pamiętacie, w jaki sposób zostali przed-
stawieni bohaterowie podczas scen rozmów?

 ◉  Dlaczego w scenach, w których bohaterowie 
przeżywają emocje, zostały użyte zbliżenia?

 ◉  Jakich planów używamy, by poinformować 
widza o miejscu akcji?
PODPOWIEDŹ: Poprzedź pytanie ćwicze-
niem, które pokaże uczniom, czym różnią się 
dane plany. Np.: wybierz kadry z innej bajki, 
którą dzieci znają, i zapytaj, co na nich widać: 
czy kamera skupia się na otoczeniu/scenerii, czy 
może na emocjach bohaterów? 

 ◉ Czy w planach dalszych dzieją się równie 
ciekawe rzeczy, jak na planie pierwszym? 

 ◉  Jakie wydarzenia najlepiej opisywać w planie 
pełnym? 

Transformacje rodzajowe 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Porozmawiaj z uczniami o tym, jaką techniką 
została zrealizowana ta animacja.
PODPOWIEDŹ: Film animowany, to film 
zrealizowany techniką poklatkową. Technika 
poklatkowa, to animacja stworzona na pod-
stawie klatek będących zdjęciami.
Rodzaje animacji: 

• rysunkowa, przedmiotowa (tutaj rysunek 
zastępuje nam trójwymiarowy przedmiot; 
to np. animacja lalkowa, kukiełkowa, 
wycinankowa, plastelinowa), 

• animacja rotoskopowa (wykorzystuje 
nakręcone za pomocą kamer filmiki),

• fotoanimacja (animuje się tutaj zdjęcia), 
• motion capture („przechwytuje” naturalny 

ruch aktorów, który później przenoszony jest 
na animowane postaci, bardzo popularne 
w grach komputerowych),

• techniki kombinowane (łączą wymie-
nione powyżej techniki), 

 ◉  Jakie rodzaje sztuk łączy w sobie animacja? 
 ◉  Jaką technikę animacyjną wykorzystano 

w tym przypadku?
 ◉  Czy ruch postaci w tej animacji jest naturalny, 

czy poklatkowy?
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• animacja poklatkowa (ruch generowany 
jest poprzez zmianę klatek, które są zdję-
ciami przedmiotu), 

• cyfrowa 2D oraz 3D, czyli takie, które 
są tworzone specjalnymi technikami 
komputerowymi (definicje za Andrzejem 
Kossakowskim).

Przed filmem lub po warto przeczytać uczniom 
legendę o szewczyku lub poprosić o to dzień 
wcześniej, jako element pracy domowej.

 ◉ Jakie widzisz podobieństwa, a jakie różnice, 
między pierwowzorem literackim (legendą 
o szewczyku) a jego wersją filmową?
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Kluczowe pytania

Praca kamery

 ◉ Na co zwracają uwagę poszczególne plany animacji? (Można pokazać uczniom te, o których mowa 
w części Podstawowe techniki nauczania. Dźwięk i obraz, i wtedy zapytać, co one przedstawiają, 
a potem podać ich definicje).

 ◉ Co pokazuje nam panorama w pierwszej scenie filmu? 
 ◉ Czy wszystko to, o czym opowiada nam narrator, pojawia się w animacji?
 ◉ W jaki sposób zobrazowane zostało marzenie szewczyka Skuby o księżniczce Ludmile?
 ◉ Jak została przedstawiona walka niemieckiego rycerza ze smokiem? Warto tutaj jeszcze raz pokazać 

uczniom tę scenę.

Postaci

 ◉ W jaki sposób jawi nam się król? Czy jest to władca, którego popieralibyśmy, gdyby przyszło nam żyć 
w tamtych czasach?

 ◉ Na jakiej zasadzie skonstruowana została postać niemieckiego rycerza? Porównaj go z szewczykiem Skubą. 
 ◉ Jakie wartości reprezentuje Waligóra, a jakie Skuba? Dokonaj porównania, powołując się 

na  zastosowane przez nich sposoby walki ze smokiem.
 ◉ Czy którąś z postaci przedstawilibyście inaczej? Lub może bardziej uwypuklilibyście jakieś cechy jej 

charakteru?

Narracja

 ◉ W jaki sposób narrator opowiada o wydarzeniach?
 ◉ W jaki sposób przedstawiona została opowieść poddanych o smoku siejącym spustoszenie?
 ◉ Jaki zabawny motyw związany z królem pojawia się kilkakrotnie w animacji?
 ◉ W jaki sposób szewczyk ostatecznie pokonuje smoka? Co za to otrzymuje?
 ◉ Dlaczego tytuł animacji brzmi: Za króla Krakusa, skoro to szewczyk pokonał smoka? Co mówi 

to o staropolskich zwyczajach? Jaki inaczej nazwalibyście tę animację?

Miejsce akcji

 ◉ Jakie znaczenie ma fakt, że walka szewczyka ze smokiem odbyła się nocą?
 ◉ W jaki sposób zostało przedstawione miasto? 
 ◉ Co znajduje się na skałach obok jamy smoka?
 ◉ Czy rekwizyty i stroje, które posiadają bohaterowie, odpowiadają ich naturze i pozycji w społeczeństwie?
 ◉ Porównaj scenerie wewnętrzne i zewnętrzne.

PODPOWIEDŹ: To dobry moment, aby porozmawiać z uczniami o scenografii. Warto opowiedzieć, dla-
czego plastyczna oprawa filmu jest tak ważna, zwrócić uwagę widzów na użyte w filmie rekwizyty i wspól-
nie zastanowić się, czy bez nich film byłby dla nas tak samo atrakcyjny.

Ujęcia

 ◉ W jaki sposób ukazani są bohaterowie podczas rozmów?
 ◉ W jaki sposób ostatnia scena przedstawia staropolskie tradycje?
 ◉ W jaki sposób ukazane zostało królestwo?
 ◉ Czy sceny, które przedstawiają nam wnętrza domów bohaterów, są bogate w szczegóły? 
 ◉ Jak opisalibyście scenę walki Waligóry ze smokiem? Co się tam dzieje? Czy jest dynamiczna? Czy dobrze 

ukazuje emocje bohaterów?
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Muzyka i dźwięk

 ◉ Czy śpiew ptaków lub rozmowy bohaterów, to taki sam element ścieżki dźwiękowej jak muzyka?
 ◉ W jaki sposób muzyka buduje napięcie (na przykładzie scen walk ze smokiem)? 
 ◉ Czy głosy „użyczone” bohaterom animacji pasują do ich charakteru i sposobu zachowania?
 ◉ Jakie emocje wzbudzają odgłosy wydawane przez smoka?
 ◉ Czy sposób wypowiadania się postaci odpowiada czasom, w jakich toczy się akcja animacji?

Motywy

 ◉ Jaki morał płynie z walki szewczyka ze smokiem? Co reprezentuje Skuba, a co smok?
 ◉ Czy potraficie wymienić morały z innych bajek?
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Pomysły na ćwiczenia
Słuchanie i mówienie

 ◉ Uczniowie wymyślają alternatywną postać dla szewczyka – zastanawiają się, w jaki inny sposób 
mógłby pokonać smoka. Dodatkowo podają nowy tytuł dla animacji.

 ◉ Uczniowie zastanawiają się, jak inaczej mógłby brzmieć smok – jaki dźwięk mógłby zastąpić ten 
z animacji. 

 ◉ Uczniowie zastanawiają się, jak rozbudować rolę księżniczki – co mogłaby mówić do poszczególnych 
bohaterów: Waligóry i szewczyka. Pokazujemy uczniom sceny z księżniczką i prosimy, by ułożyli 
dialogi.

 ◉ Uczniowie wzbogacają słownictwo w języku obcym: nauczyciel wypisuje na tablicy pary słów w 
języku polskim i obcym (smok – dragon), ćwiczy ich wymowę, następnie przedstawia fragment filmu. 
Podczas jego projekcji uczniowie wypowiadają na głos w języku obcym pasujący wyraz, gdy dana 
postać, przedmiot, zjawisko pojawi się w animacji.

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Uczniowie są poproszeni o stworzenie scenografii: np. do takich miejsc, które nie pojawiają się w animacji: 
smoczej jamy, komnaty księżniczki lub domu Waligóry. Może to być praca plastyczna, przestrzenna lub 
zwykła rozmowa i wypisywanie na tablicy poszczególnych elementów, rekwizytów etc.

 ◉ Uczniowie otrzymują materiały i tworzą swojego własnego bohatera, który mógłby pojawić się w animacji 
i pokonać smoka.

 ◉ Uczniowie wymyślają prosty hymn dla królestwa Krakusa (może być sam tekst, może być piosenka).

Zadania aktywizujące

 ◉ Uczniowie odgrywają scenki. Warto przygotować dla nich opisy sytuacji z życia, z których wynika, 
że nie warto stosować przemocy, lub takie, które ukazują, że sprytem i mądrością można zdziałać 
więcej niż siłą. 

 ◉ Uczniowie, podzieleni na grupy, otrzymują zestaw instrukcji pod postacią prostych zagadek (nie 
muszą one dotyczyć animacji – równie dobrze mogą to być zagadki matematyczne, przyrodnicze lub 
językowe). Rozwiązanie każdej kolejnej przybliży ich do odnalezienia ukrytego w sali przedmiotu 
– każda grupa ma swój własny przedmiot do odnalezienia. Wygrywa grupa, która jako pierwsza 
odnajdzie swój fant. 
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Z Pyzą poznajemy Polskę
Opracowanie metodyczne Anna Kołodziejczak

Etap edukacyjny:
II etap, klasa IV szkoły podstawowej

Przedmiot:
historia, język polski

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Zapoznanie uczniów z ważnymi 
elementami polskiego dziedzictwa 
kulturowego na przykładzie Mazowsza 
i Torunia oraz Łodzi.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ łączy najważniejsze zabytki 
i symbole kultury polskiej z właści-
wymi regionami;

 ◉ poznaje życie kulturalne regionów 
Polski;

 ◉ określa temat i główną myśl tekstu;
 ◉ opowiada o przeczytanym tekście; 
 ◉ doskonali ciche i głośne czytanie;

 ◉ pracuje z mapą i potrafi wskazać 
na niej poznane miejsca;

 ◉ doskonali różne formy zapisywania 
pozyskanych informacji.

Metody i formy pracy:
Ale kino!, pogadanka, aktywizujące 
oparte na działaniu; praca indywidu-
alna i z całym zespołem

Środki dydaktyczne:
film Pyza w reżyserii Lucjana 
Dembińskiego (1959), fragment książki 
Hanny Januszewskiej Pyza na polskich 
dróżkach, karty pracy – mapki kontu-
rowe Polski w formacie A5, kolo-
rowy papier samoprzylepny, ołówek, 
nożyczki, komplet kredek, klej, odtwa-
rzacz, ekran

Słowa kluczowe:
Pyza, animacja, Toruń, Mazowsze, 
Łowicz, Łódź, Miasto Filmu UNESCO, 
tradycja, region, strój ludowy, wyci-
nanka, pierniki

Przebieg zajęć
1. Ćwiczenia w mówieniu lub pogadanka.  
Nauczyciel pyta, czy uczniowie zetknęli się (np. 
czytając książkę Hanny Januszewskiej Pyza 
na polskich dróżkach lub oglądając serię animowaną 
Wędrówki Pyzy) z postacią Pyzy – okrągłej klusecz-
ki-dziewczynki, która w stroju ludowym odwiedza 
różne regiony Polski. Jeśli dzieci znają Pyzę, nauczy-
ciel prosi o przybliżenie jej, jeśli nie – sam mówi 
o bohaterce książki i serii animowanej. Może 
pokazać ten kadr z filmu.
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2. Ćwiczenia w cichym i głośnym czytaniu.
Nauczyciel rozdaje uczniom skserowany załącznik 
nr 1, który zawiera początkowy fragment utworu 
Hanny Januszewskiej Pyza na polskich dróżkach. 
Zostaje w nim przedstawione pochodzenie Pyzy 
i jej zamiłowanie do zwiedzania Polski. Dzieci 
czytają ten fragment najpierw po cichu, a następnie 
kolejni uczniowie odczytują po jednej zwrotce 
głośno. Starają się oddać wesoły i niecodzienny 
charakter „narodzin” Pyzy. Nieznane słowa lub 
frazy, zawarte w słowniczku pod tekstem, nauczy-
ciel objaśnia uczniom.

3. Ćwiczenia z wykorzystaniem mapy.
Prowadzący zajęcia rozdaje uczniom karty 
pracy – skserowane konturowe mapki Polski, 
np. formatu A5, aby można je było potem wkleić 
do zeszytów. Nauczyciel pyta, gdzie narodziła 
się Pyza (na Mazowszu). Pokazuje na dużej 
mapie Mazowsze oraz region łowicki, prosi, 
aby uczniowie zaznaczyli na swoich mapkach 
te miejsca.

4. Pogadanka na temat dziedzictwa filmowego 
Łodzi.
Nauczyciel informuje uczniów, że film o Pyzie, 
który za chwilę obejrzą, powstał w niegdyś bardzo 
prężnie działającym Studiu Filmów Lalkowych 
w Tuszynie koło Łodzi, które zostało przekształ-
cone w znane na całym świecie Studio Małych 
Form Filmowych Se-Ma-For działające w Łodzi. 
Tutaj narodził się m.in. pingwin Pik-Pok, koty 
Filemon i Bonifacy, powstały seriale Mordziaki i Trzy 
Misie czy filmy o Muminkach. Nauczyciel poka-
zuje na mapie Łódź i Tuszyn. Prosi, aby uczniowie 
zaznaczyli rysunkiem klatki filmowej lub klapsu 
te miejsca. Opowiada o tym, że Łódź obecnie ma 
status Miasta Filmu UNESCO. Znajduje się tutaj 
Narodowe Centrum Kultury Filmowej, jedyne 
w kraju Muzeum Kinematografii, znana na całym 
świecie łódzka Szkoła Filmowa, a także studio Opus 
Film, w którym wyprodukowano oscarowe filmy 
Pawła Pawlikowskiego Ida (nagroda) i Zimna wojna 
(nominacja). 

5. Metoda Ale kino!  
Nauczyciel pokazuje film Pyza w reżyserii Lucjana 
Dembińskiego (1959), który trwa niecałe 10 minut. 
Prowadzący prosi, aby uczniowie zwrócili uwagę 
na to, jak ubrana jest Pyza (w strój ludowy z okolic 

Łowicza), dokąd podróżuje (do Torunia), jakie 
elementy folkloru i tradycji regionalnej zostały 
pokazane w filmie i w jaki sposób (przygoto-
wywanie na stolnicy pyz – okrągłych klusek, 
następnie gotowanie ich w dużym garze stojącym 
na piecu, wędrówka Pyzy przez łąkę pełną wyci-
nankowych kwiatów – wskazanie ich kolorystyki, 
podróż autobusem do Torunia drogą, przy której 
stoją wycinankowe drzewa, krzewy oraz zwie-
rzęta – wskazanie charakterystycznych cech tych 
wycinanek, m.in. symetrii, pobyt w Toruniu – 
mieście pierników). Kadry filmowe z załącznika 
nr 2 ilustrują wymienione powyżej odniesienia 
do tradycji regionalnej. Po projekcji nauczyciel 
prosi uczniów o wyodrębnienie elementów tradycji 
regionu łowickiego i Torunia oraz omówienie ich 
kolejno na podstawie kadrów z filmu.

6. Nauczyciel pokazuje na mapie Polski Toruń 
i prosi uczniów o zaznaczenie tego miasta 
na mapkach konturowych.

7. Pogadanka. Ćwiczenia w samodzielnym 
sporządzaniu notatki.  
Nauczyciel uzupełnia spostrzeżenia uczniów poczy-
nione podczas projekcji filmu o Pyzie. Na podstawie 
załącznika nr 3 omawia charakterystyczne cechy 
stroju łowickiego, w który ubrana jest bohaterka 
filmu, wymienia nazwy poszczególnych elementów 
ubioru Pyzy (wskazując je kolejno na którymś 
z powyższych kadrów). Mówi o historii toruńskich 
pierników i wizerunku Torunia jako miasta „kata-
rzynek”. Prosi uczniów o sporządzenie notatki 
z zajęć przy użyciu karty pracy (załącznik nr 4).

8. Ćwiczenia aktywizujące oparte na działaniu.  
Korzystając z załącznika nr 5, nauczyciel prosi 
uczniów o: pokolorowanie Pyzy i elementów strojów 
zgodnie z łowicką tradycją oraz własnymi prefe-
rencjami, wycięcie Pyzy i ubiorów, a następnie 
o „ubranie” Pyzy w kolejne warstwy stroju, tak 
jak robiły to łowiczanki. Uczestnicy zajęć mogą 
mocować kolejne warstwy ubiorów za pomocą kleju 
lub zakładek.

9. Ćwiczenia aktywizujące oparte na działaniu.  
Nauczyciel prosi o przygotowanie kolorowego 
papieru samoprzylepnego i nożyczek. Każdy 
z uczniów składa jeden arkusz papieru (w „łowic-
kich” kolorach) na pół, a następne wycina z niego 
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symetryczną kodrę w na przykład kwiatowy wzór. 
Z papieru w kolorze złotym lub brązowym wycina 
kształt toruńskiego pierniczka. Wykonane elementy 
każdy z uczniów nakleja w odpowiednim miejscu 

na swojej mapce konturowej. Wraz z poznawaniem 
innych regionów Polski na uczniowskich mapkach-
-kartach pracy będzie przybywało naklejek związa-
nych tematycznie z tradycją danego miejsca/regionu.

Praca domowa
Na podstawie informacji zdobytych podczas lekcji 
oraz własnych notatek, rozwiąż poniższą krzy-
żówkę. Następnie, na zasadzie wspólnej zabawy, 

sprawdź wiedzę swoich bliskich i poproś ich także 
o rozwiązanie tej krzyżówki. Powodzenia!

1. p

2. y

3. z

4. a

5. ł

6. o

7. w

8. i

9. c

10. z

11. a

12. n

13. k

14. a

1. W tym kolorze jest chustka Pyzy.
2. Ten kamień przypomina kolorem miód, łowi-

czanki nosiły z tego korale.
3. Czarne, czerwone lub różowe przy trzewikach.
4. Rodzaj wełnianego fartucha zakładanego 

na spódnicę.
5. Inaczej kiecka.
6. Obok pomarańczu i zieleni najczęściej wystę-

pujący kolor na łowickich sukienkach.
7. Najpopularniejszy kolor korali.

8. Nazwa miasta, które jest stolicą regionu łowic-
kiego.

9. Wełniana lub jedwabna na głowie łowiczanki.
10. Inna nazwa na sznurowane, łowickie buty.
11. Łowickie stroje w pasy.
12. Inaczej koszula.
13. Łowicka kolorowa wycinanka to inaczej…
14. Zdobienie tkaniny wykonane kolorową nicią. 

W regionie łowickim najczęściej w motyw 
różany.
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Praca domowa – odpowiedzi

1. p o m a r a ń c z o w y

2. b u r s z t y n

3. s z n u r o w a d ł o

4. z a p a s k a

5. w e ł n i a k

6. f i o l e t

7. c z e r w o n y

8. Ł o w i c z

9. c h u s t a

10. t r z e w i k i

11. p a s i a k i

12. b i e l u n k a

13. k o d r a

14. h a f t
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Załącznik nr 1
Hanna Januszewska, Pyza na polskich dróżkach (fragment)

Mazowiecka gospodyni w wielkiej misie ciasto 
czyni. 
Zaczyniła, rozrobiła, z ciasta – pyzy utoczyła.
Rozpaliła drewka suche, a wiatr-psotnik w komin 
dmucha:
– Pyz gotują pełen gar! Zaraz w garze zrobię czar!

Szaławiła dmuchnął w komin, ogień huknął, 
strzelił płomień. 
Ciąg grzmi w piecu! Para śpiewa i jak bęben gra 
pokrywa!
Zobaczycie, co się zdarzy! Toć wiatr w piecu 
gospodarzy! 
– Ej – dziś! Dziś! Dziś! – a ochoczo! Bajki 
z garnka wnet wyskoczą!

Gospodyni gar odstawia. Co z tym garnkiem się 
wyprawia? 
Brzdąka, świszczy, gwiżdże, gra! Taki dzisiaj 
humor ma!

Ale pyzy się udały! Miękkie, pulchne, krągłe, 
białe...
Pięknie się udały – wierzcie! Chodźcie, dzieci! 
Łyżki bierzcie!

Jedna krągła... krągła druga... A ta trzecia – 
oczkiem mruga! 
– Matulu, matulu! Ta Pyza ma oczy! Ja Pyzę 
na łyzę! A ona – jak skoczy!

Hycnie z łyżki na stół! Stoi! I powiada: 
– Ludzie moi, tu się nie ma co cudować – wiatr 
mnie musiał zaczarować!
(…)
Dziarska jestem: stać nie mogę! Już bym chciała 
ruszyć w drogę! 
Tylko dajcie mi spódniczki i kabacik, i buciczki!

– Toć my na to jak na lato! Dajcie Pyzie buty, 
tato! 
A koszulki i kabatka nie poskąpi Pyzie matka!

– Pięknie, dzieci, wam dziękuję! Od razu się 
z polska czuję! 
Z polska noszę się i chodzę, bo z Mazowsza się 
wywodzę!

Rwą się naprzód nóżki żwawe – pora ruszać 
na wyprawę! 
Wabią mnie ścieżyny, dróżki – rwą się naprzód 
moje nóżki! (…)

SŁOWNICZEK

Ciasto czynić – robić ciasto, robić zaczyn do ciasta.
Szaławiła – ktoś niepoważny, stale skłonny 
do zabaw i psot.
Ej – dziś! Dziś! Dziś! – a ochoczo! – słowa przy-
śpiewki ludowej.
Na łyzę – na łyżkę.

Tu się nie ma co cudować – tu nie ma się czemu 
dziwić.
Kabacik, kabatek – ludowy kaftanik nakładany 
na koszulę.
Toć my na to jak na lato! – bardzo nam to odpo-
wiada.



37

Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
Łowicki strój kobiecy
Kolorem dominującym w stroju łowickim był 
pomarańcz, który zestawiano z zielenią, cynobrem 
(czerwienia wpadającą w pomarańcz), fioletem 
i bielą. Wyszywanie odgrywało w kulturze łowic-
kiej znaczącą rolę i wszystkie kobiety mieszka-
jące w tym regionie własnoręcznie zdobiły swoje 
ubrania pięknymi haftami. Haftowano koszule, 
chustki, serdaki. Początkowo głównym motywem 
haftu na strojach były bratki, potem najważniejszą 
ozdobą stały się róże. Do uszycia sukni i spodni 
w strojach łowickich używało się wełnianych 
tkanin w pionowe pasy, stąd wzięło się popularne 
określenie tych ubiorów – „pasiaki”. 
Kobiety nosiły na głowach chustki. Chustki miały 
formę kwadratu o długości boku równej 75 centy-
metrów, czyli były duże. Szyto je z wełny (były 
to tzw. szalinówki), jedwabiu (zwane jedwabni-
cami) i białego płótna. Chusty z jedwabiu i płótna 
wiązano najczęściej do tyłu, a te z wełny miały 
wiązanie pod brodą. 

Wełniak, nazywany też kiecką, miał formę spód-
nicy połączonej ze stanikiem. Spódnica wełniaka 
była bardzo szeroka, uszyta nawet z sześciu metrów 
materiału. Zależnie od okresu, była długa niemal 
do kostek lub krótsza, tylko do kolana. Na spódnicę 
zakładano zapaskę, obszerny, wełniany fartuch, 
także w paski. Stanik wełniaka wyróżniał się 
prostym krojem. Był w tym samym kolorze co pasiak 
lub szyty był z czarnego aksamitu.
Kobiece koszule, tak zwane bielunki, miały szerokie 
rękawy zakończone mankietami, a przy szyi znaj-
dował się wykładany, zwykle duży kołnierzyk. 
Bielunki szyte były z lnu lub bawełny.
Do świątecznego stroju łowickiego kobiety zakła-
dały czarne trzewiki na obcasie. Długość cholewki 
takiego buta sięgała do połowy łydki, a sznurowadła 
były w kolorze czarnym, czerwonym albo różowym.
Do tego zakładano koniecznie korale – czerwone 
(prostokątne wałeczki z koralu) lub sznury bursz-
tynów (na podstawie https://tiny.pl/tg5gz).

Łowickie wycinanki
W II połowie XIX w. wnętrza chłopskich chałup 
zaczęto dekorować wycinankami. Robiono 
je własnoręcznie z kolorowego papieru, używając 
niekiedy do tego nożyc do strzyżenia owiec. Pełniły 
funkcje ozdobne, były najczęściej umieszczane 
na belkach pod stropem (sufitem), na ścianach 
pomiędzy oknami lub nad drzwiami do domu. 

Motywami najczęściej powtarzającymi się były 
wielobarwne kwiaty, ale także inne motywy 
roślinne czy zwierzęce lub proste scenki 
z życia wsi. Typy łowickich wycinanek to kodra 
(kolorowa, papierowa wycinanka), „gwiozda” 
i „tasiemka”.

Toruńskie pierniki
Legenda o powstaniu toruńskich pierników mówi 
o Katarzynce, córce młynarza, która miała przy-
gotować wyśmienite przysmaki na przyjazd króla 
do Torunia. Pszczoły podpowiedziały jej recep-
turę, która polegała na dodaniu miodu do chleba 
i ciast. Wypieki udały się znakomicie, a król zaczął 
odtąd sławić toruńskie pierniki w całej Europie. 
Do dziś niektóre pierniki nazywane są „katarzyn-
kami”.
Pierwsze wzmianki o wypieku pierników 
z Toruniu pochodzą z XIV w. Pierniki piekli 
mistrzowie i rzemieślnicy toruńscy, a także mnisi 
i mniszki w toruńskich klasztorach. W roku 1751 
miało miejsce otwarcie przez Gustawa Weesego 

w Toruniu fabryki pierników. Jest to najstarsza 
przemysłowa manufaktura w regionie istniejąca 
nieprzerwanie do dzisiaj.
Rokrocznie w czerwcu w Toruniu odbywa się 
Toruńskie Święto Piernika w skansenie przy 
Muzeum Etnograficznym, a od 2004 roku działa 
Piernikowe Miasteczko. Na deptaku przed toruń-
skim Dworem Artusa zainicjowano w 2003 roku 
Piernikową Aleję Gwiazd. W tablicach w formie 
piernikowej „katarzynki” znajdują się autografy 
znanych osób wywodzących się i związanych 
z Toruniem, których wybitne osiągnięcia rozsła-
wiają miasto w Polsce i na świecie.

https://tiny.pl/tg5gz
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Załącznik nr 4
Karta pracy – notatka z zajęć
Wstaw słowa znajdujące się poniżej w odpowiednie, wykropkowane miejsca.
chustki, róże, kołnierzyk, pomarańczowy, bielunkami, wycinankami, pionowe pasy, kwadratu, czar-
nego, zapaskę, obcasie, korale, kolorowego papieru, kwiaty, miodu

Najczęściej występującymi kolorami w stroju 
łowickim były , zielony, 
czerwony, fioletowy i biały. 
Kobiety zdobiły swoje stroje haftem. 
Najpopularniejszy motyw stanowiły 

.
Do szycia strojów łowickich używano wełnianych 
tkanin w , dlatego nazy-
wano te ubrania „pasiakami”. 
Kobiety nosiły na głowach  
Miały one kształt . Szyto 
je z wełny, jedwabiu lub płótna. 
Wełniak, nazywany też kiecką, miał formę spód-
nicy połączonej ze stanikiem. Na spódnicę zakła-
dano  obszerny, wełniany 
fartuch. Stanik wełniaka był często szyty 
z  aksamitu.
Kobiece koszule nazywano , 
miały szerokie rękawy zakończone mankietami, 
a przy szyi znajdował się wykładany, zwykle duży 

. 
Do świątecznego stroju łowickiego kobiety zakła-

dały czarne trzewiki na . 
Te długie, wiązane z przodu buty miały sznuro-
wadła w kolorze czarnym, czerwonym albo 
różowym.
Do tego noszono czerwone  
lub sznury bursztynów.
W XIX w. wnętrza chłopskich chałup zaczęto 
dekorować , aby ozdobić 
i upiększyć domy. Robiono je własnoręcznie 
z , używając niekiedy do tego 
nożyc do strzyżenia owiec. Motywami najczęściej 
powtarzającymi się były wielobarwne

. Typy łowickich wycinanek 
to kodra (kolorowa, papierowa wycinanka), 
„gwiozda” (gwiazda) i „tasiemka”.
Toruńskie pierniki nazywane są często 

. Legenda o powstaniu 
toruńskich pierników mówi o Katarzynce, córce 
młynarza, która miała przygotować wyśmienite 
przysmaki na przyjazd króla do Torunia. Pszczoły 
podpowiedziały jej recepturę, która polegała 
na dodaniu  do chleba i ciast.
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Załącznik nr 5



43

Opracowanie filmoznawcze Małgorzata Bazan, Maciej Dowgiel

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom stopklatkę, na której widać 
łyżkę z głową dziewczynki.

 ◉ Opowiedz, w jaki sposób narodziła się 
główna bohaterka filmu, Pyza.

 ◉ Czy takie wydarzenie mogą mieć miejsce 
w prawdziwym świecie?

Pokaż uczniom stopklatkę, na której zajączek 
wkłada sobie za ucho kwiatek.

 ◉ Kim dla Pyzy staje się zajączek?

Pokaż uczniom kadry: zajączek przywołuje 
kaczuszkę i jej dzieci oraz zajączek siedzi w au-
tobusie.

 ◉ Jakie cechy charakteru ma zajączek?
 ◉ Jaki jest zajączek dla Pyzy?
 ◉ Co łączy Pyzę i zajączka?

Pokaż kadr przedstawiający Pyzę wśród tańczą-
cych pierników.

 ◉ W jakim celu Pyza z zajączkiem pojechali 
do Torunia?

 ◉ Jak Pyza zareagowała, widząc pierniki? Czy 
jej się podobały?

 ◉ Z czego słynie Toruń? Dlaczego twórcy 
filmu wybrali Toruń na miasto, które będzie 
zwiedzała Pyza? Z czego/kogo jeszcze słynie 
Toruń?

Pokaż kadr z końca filmu, Pyza i zajączek pa-
trzą w kamerę.

 ◉ Czego zapowiedzią może być wspólny 
marsz Pyzy i zajączka?

Pokaż kadr z Pyzą wyłaniającą się z kufra 
w ubraniu.

 ◉ Opisz strój Pyzy. Z czym Ci się kojarzy? Czy 
widziałeś kiedyś wcześniej podobny strój? 
Jeżeli tak, powiedz, w jakich okoliczno-
ściach.

 ◉ Co składa się na strój Pyzy? Czy jest on 
wygodny?
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Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Przed projekcją filmu poproś, aby uczniowie 
zapamiętali jak największą liczbę dźwięków 
pojawiających się w filmie.

 ◉ W jaki nastrój wprowadza nas muzyka? Czy 
jest ona radosna, czy smutna? 

 ◉ Czy muzyka odzwierciedla nastrój/samopo-
czucie bohaterów? 
PODPOWIEDŹ: Warto zwrócić uwagę 
na dwie sceny: kiedy Pyza nie może 
przejść samodzielnie na drugą stronę rzeki 
i kiedy zajączek skacze przed autobusem. 
Wtedy dość wyraźnie widoczne są emocje 
na twarzy Pyzy (smutek, strach), a muzyka 
je odzwierciedla.

 ◉ Wyliczcie wszystkie dźwięki, które słychać 
w filmie, a które nie są muzyką. Jaka jest ich 
funkcja? 
PODPOWIEDŹ: Te dźwięki sprawiają, 
że łatwiej uwierzyć w opowiadaną historię 
o Pyzie. 

 ◉ Czym się różni muzyka od realistycznych 
dźwięków (ilustracja dźwiękowa, budowanie 
nastroju od dźwięków uwierzytelniających 
opowiadaną historię)?

Czołówka i tyłówka 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż czołówkę filmu.  ◉ Czego dowiadujemy się z napisów 
z początku filmu na temat twórców? 
PODPOWIEDŹ: Warto w klasie trze-
ciej (lub w starszych grupach) posłużyć się 
kartą pracy (podobną do karty płac: scena-
riusz, reżyseria, ilustracje itd.), uzupełnianą 
wraz z pojawianiem się na ekranie imion 
i nazwisk.

 ◉ Za co odpowiedzialni są różni twórcy wcho-
dzący w skład zespołu filmowego/animowa-
nego? Stwarza to pole do rozmowy na temat 
zawodów filmowych oraz różnic w ich 
wykonywaniu w przypadku filmu animowa-
nego i aktorskiego.



45

Ujęcie

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom ujęcie kaczek nad wodą i prze-
skakiwania po nich Pyzy na drugą stronę rzeki. 
Wprowadzenie pojęcia perspektywa ptasia/z lotu 
ptaka (kamera z góry).

Dlaczego tak dobrze widać kaczuszki na wodzie? 
Kto widzi świat z góry? Jak widzi świat ptak lecący 
nad ziemią? Czy widzicie tu jakieś podobieństwo 
do ustawienia kamery w tej scenie?

Transformacje rodzajowe

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Przygotuj i wydrukuj kluczowe dla opowieści 
kadry oraz chmurki komiksowe: narodziny 
Pyzy, poznanie zajączka, przejście przez rzekę, 
zatrzymanie autobusu, podróż autobusem, taniec 
pierników, powrót zajączka.

Ułóżcie we właściwej kolejności kadry, tak jak 
pojawiały się w filmie, tworząc z nich komiks. 
Wymyślcie i zapiszcie w przygotowanych chmur-
kach, co mówi Pyza w kolejnych scenach.
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Kluczowe pytania
Praca kamery

 ◉ W jaki sposób Pyza widzi przebudzenie pierników po nocy? Przez co patrzy? Jak jest to ukazane w filmie? 
Jak widzi to kamera? 
PODPOWIEDŹ: Dla przypomnienia można wyświetlić fragment od 7:25 do 7:30.

Kolorystyka

 ◉ Jakich kolorów w filmie jest najwięcej? Czy kolory w filmie się zmieniają, kiedy jest ciemniej, a kiedy jaśniej? 
 ◉ Wymień kolory widoczne na sukni Pyzy. Jak myślisz, dlaczego są to właśnie te kolory? 

Postaci

 ◉ Na podstawie całego filmu określ, jaką dziewczynką jest Pyza? 
PODPOWIEDŹ: Chodzi o to, żeby dzieci zauważyły, że jest rezolutna i ciekawa świata, przyjaźnie nasta-
wiona do zwierząt (np. do zająca), łatwo nawiązuje kontakty.

 ◉ Skąd wzięła się Pyza na świecie? Wskazanie nietypowych narodzin Pyzy. 
PODPOWIEDŹ: Warto połączyć to z innymi baśniowymi historiami np. Pinokia.

Narracja

 ◉ Akcja filmu trwa dwa dni. W jaki sposób twórcy dali to do zrozumienia widzom? Jak te dni są od siebie 
rozdzielone? Jaką funkcję pełni czarny ekran pomiędzy ujęciami? 
PODPOWIEDŹ: W starszych klasach można wprowadzić pojęcie skrótu narracyjnego.

Miejsce akcji

 ◉ Wymień wszystkie miejsca, w których toczy się akcja bajki. 
 ◉ Jak Pyza przedostała się przez rzekę? Zaproponuj inne rozwiązania jej problemu (bez pomocy kaczuszek).

Ujęcia

 ◉ Jak widzimy Pyzę po przebudzeniu w autobusie? Na kim skupione jest światło? Dlaczego oświetlona jest 
tylko Pyza, a boki kadru są wyciemnione? 
PODPOWIEDŹ: Dla przypomnienia można wyświetlić kadr (6:51). 

 ◉ W jakich planach widzimy Pyzę na początku filmu? 
PODPOWIEDŹ: Wprowadzenie rozróżnienia trzech planów filmowych: zbliżenie (1:22), półpełny 
(1:55), pełny (1:26). 

Motywy

 ◉ Motyw przyjaźni. Co połączyło Pyzę i zajączka? Dlaczego się polubili? Jak rozwijała się ich przyjaźń? 
Na czym polegała ich przyjaźń? Jakie wydarzenia z filmu mogą być dowodem ich przyjaźni?

 ◉ Motyw podróży. Opowiedz o podróży Pyzy przez świat. Postaraj się zauważyć kluczowe momenty jej 
wędrówki. 
PODPOWIEDŹ: Formuła opowieści przypomina klasyczny film drogi. Jeżeli zachodzi taka potrzeba 
edukacyjna, na przykład jako kontekst do porównania z lekturą, można wprowadzić to pojęcie oraz poka-
zać, jak różne wydarzenia z animacji wpływały na rozwój i zmiany bohaterki.
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Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Opiszcie podróż Pyzy i zajączka do Torunia. Co mijają po drodze? Co oglądają w autobusie? Czym zainte-
resowany jest zajączek? Dlaczego zajączek wysiada z autobusu wcześniej niż Pyza?

Montaż

 ◉ Jak długo trwa akcja filmu? Jak odróżnić pierwszy dzień od drugiego, jak zaznaczony jest on w filmie? 
PODPOWIEDŹ: Dla uczniów starszych można wprowadzić tu pojęcie ściemnienia (zapada noc) i roz-
jaśnienia (nastaje świt).
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Pomysły na ćwiczenia

Pisanie i czytanie 

 ◉ Dokąd jechał autobus z Pyzą? Zadanie dla uczniów polegające na odczytywaniu i tworzeniu tabliczek 
z nazwami miast i ulic, wskazujących dokąd jedzie autobus. 
PODPOWIEDŹ: Przy ćwiczeniu warto posługiwać się mapą.

Słuchanie i mówienie

 ◉ Siostry Pyzy. Zabawa edukacyjna polegająca na tworzeniu alternatywnych wersji historii z innymi 
bohaterkami – pyzami. Nauczyciel informuje, że pozostałe pyzy z garnka gospodyni także ożyły 
i rozeszły się po świecie. Dzieli klasę na grupy. Każda z grup otrzymuje komplet różnych grafik 
ze zdjęciami bądź ikonami przedmiotów, postaci i miejsc. Zadaniem grupy jest stworzenie historii, 
podobnej do tej, jaka ukazana była w animacji.

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Łowickie wycinanki. Nauczyciel zwraca uwagę na scenografię w pierwszej części filmu i na zajęciach 
plastycznych proponuje ćwiczenie tworzenia łowickich wycinanek z papieru kolorowego. 

 ◉ Tworzenie lalki Pyzy. Nauczyciel przypomina uczniom, jak wygląda Pyza. Z przygotowanych 
wcześniej materiałów plastycznych uczniowie tworzą kukiełkę Pyzy. Stworzone lalki można później 
wykorzystać do odgrywania scenek teatralnych. 

 ◉ Tworzenie domków z masy piernikowej. Nauczyciel zwraca uwagę na przedstawienie Torunia 
w animacji. Domki są tam stworzone z piernika. Zadanie plastyczne dla uczniów polegać może 
na stworzeniu z masy piernikowej lub podobnej analogicznych domków.

Zadania aktywizujące

 ◉ Gorąca Pyza, ćwiczenie typu energizer. Nauczyciel przygotowuje małą, miękką piłkę podobną do pyzy. 
Uczniowie ustawiają się w kole. Ich zadaniem jest rzucanie do siebie gorącej pyzy na tyle szybko, 
aby pamiętając, iż parzy ich w ręce, jak najszybciej odrzucili ją do kolejnej osoby, wypowiadając 
jednocześnie jej imię. Piłka nie może upaść na ziemię. Zabawę można modyfikować, np. analogicznie 
jak w popularnej wśród dzieci gry w kolory, lub włączać w zabawę liczby, słowa lub nazwy miejsc, 
na które nie należy łapać piłki.

Edukacja środowiskowa

 ◉ Wyszukiwanie ciekawych miejsc w okolicy szkoły, do których warto zaprosić Pyzę. Nauczyciel 
informuje, że w kolejnych odcinkach filmu animowanego Pyza odwiedza różne miejsca w Polsce. 
Zadaniem uczniów jest wyszukanie ciekawych miejsc w ich miejscowościach, które chcieliby pokazać 
Pyzie. Warto też poprosić o uzasadnienie, dlaczego są to właśnie te miejsca.

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Wędrówki z Pyzą. Wyobraź sobie, że zostajesz przyjacielem Pyzy. Poszukaj na globusie lub mapie 
Polski miejsc, które chciałbyś/chciałabyś odwiedzić z nową przyjaciółką. 

 ◉ Język obcy: wprowadzanie słownictwa związanego z przyjaźnią i podróżami. Tworzenie prostych 
historii dotyczących tych zagadnień. 

 ◉ Jeszcze raz obejrzyjcie fragment z tańcem pierników. Zaproponujcie współczesną piosenkę, do której 
mogłyby tańczyć pierniki. Opowiedzcie lub zaprezentujcie, jak mógłby wyglądać taki taniec.

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


