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NAJWAŻNIEJSZE
SĄ REGUŁY?
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NAJWAŻNIEJSZE SĄ REGUŁY?
Wstęp opracowała Danuta Górecka (ŁCDNiKP)
Lekcja NAJWAŻNIEJSZE SĄ REGUŁY?, adreso-
wana do najmłodszych uczniów (I etap edukacji), 
wyróżnia się szczególnymi walorami dydaktycz-
nymi. Odpowiednio wykorzystana na pewno będzie 
wspierała nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego 
w osiąganiu ważnych celów edukacyjnych. Dzięki 
zawartym w lekcji filmom i materiałom meto-
dycznym nauczyciel może zaproponować swoim 
podopiecznym wartościowe zajęcia, które uświa-
domią uczniom, jak istotną rolę w życiu społecznym 
odgrywają normy i zasady. Dzieci, aby właściwie 
funkcjonować w swoim środowisku (w rodzinie, 
w szkole, klasie, grupie rówieśniczej), muszą poznać 
reguły rządzące światem, w którym żyją, zrozumieć, 
że porządkują one ich życie, dają poczucie bezpie-
czeństwa i w dużej mierze wpływają na ich kontakty 
z innymi ludźmi.
Dzieci powinny dostrzec, że reguły nie są sztyw-
nymi, rygorystycznymi ustaleniami wymyślo-
nymi po to, by ograniczać czyjąś wolność, zakłócać 
rozwój, utrudniać życie. Najbliższe otoczenie 
uczniów pełne jest przydatnych zasad – dzieci muszą 
je znać i stosować, aby uprawiać jakąś dyscyplinę 
sportową, uczestniczyć w zabawach, bezpiecznie 
przejść przez jezdnię itp. Normy postępowania 
na pewno stanowią pewne utrudnienie, stosowanie 
się do nich od każdego wymaga wysiłku, ale jak 
wyglądałoby życie człowieka w świecie, w którym 
przestałyby obowiązywać? Warto o tym z uczniami 
porozmawiać, uświadomić im, że to dzięki zasadom 

wiemy, jak zachowywać się w różnych sytuacjach, 
że przestrzeganie norm pomaga nam budować 
relacje z innymi, a lekceważenie reguł może zakoń-
czyć się prawdziwą katastrofą, co w zabawny sposób 
zostało ukazane w filmach zawartych w lekcji.
Ważne jest również, aby dzieci zrozumiały, że one 
także mają wpływ na obowiązujące w ich środo-
wisku reguły, mogą je tworzyć i zmieniać. Zdarzają 
się przecież takie sytuacje, w których wypracowane 
strategie postępowania dezaktualizują się i zaczy-
nają przeszkadzać. Być może przyjęte zasady są zbyt 
surowe lub zbyt sztywne, nie przystają już do rzeczy-
wistości, w której funkcjonuje klasa i nie tylko nie 
pomagają w rozwiązywaniu konfliktów, ale wręcz 
tworzą nowe. Czasami reguł jest zbyt dużo i są one 
tak szczegółowe, że dzieci nie mogą ich zapamiętać 
i mają trudności z ich stosowaniem. Warto wtedy 
porozmawiać z uczniami o tym, kto tworzy reguły, 
w jakiej sytuacji można je zmienić i co zrobić, aby 
obowiązujące zasady były odpowiedzią na potrzeby 
grupy i przyczyniały się do rozwoju każdego z jej 
uczestników.
Lekcja NAJWAŻNIEJSZE SĄ REGUŁY? może być 
dla nauczycieli źródłem dydaktycznej inspiracji. 
Wykorzystanie filmu w procesie kształcenia nie 
tylko ożywi szkolne zajęcia, ale pozwoli w atrak-
cyjny dla dzieci sposób wdrażać wybrane treści 
kształcenia (przede wszystkim z zakresu edukacji 
społecznej), zapisane w Podstawie programowej dla 
klas I–III szkoły podstawowej. 

Dzięki pracy z lekcją NAJWAŻNIEJSZE SĄ REGUŁY? uczeń:

 ◉ słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, 
innych osób z otoczenia, w różnych sytu-
acjach życiowych, wymagających komuni-
kacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje 
szacunek wypowiadającej się osobie;

 ◉ wypowiada się w formie uporządkowanej 
i rozwiniętej na tematy związane z prze-
życiami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, 
lekturą czy wydarzeniem kulturalnym;

 ◉ identyfikuje się z grupą społeczną, do której 
należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna 
sportowa, społeczność lokalna, naród; 
respektuje normy i reguły postępowania 
w tych grupach;

 ◉ przyjmuje konsekwencje swojego uczest-
nictwa w grupie i własnego w niej postępo-
wania w odniesieniu do przyjętych norm 
i zasad;

 ◉ wchodzi w relacje z innymi osobami (rówie-
śnikami, nauczycielami), szanując to, co jest 
wartością dla nich i nazywając to, co jest 
wartością dla niego;

 ◉ naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania 
dobre na podstawie doświadczeń ze świata 
realnego oraz przykładów płynących z tekstów 
literackich, filmów i innych źródeł;

 ◉ przestrzega zasad obowiązujących we wspól-
nocie osób, której jest członkiem.
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Przygody pewnego autka – 
rozmawiamy o filmie Lucjana 
Dembińskiego Maluch
Opracowanie metodyczne Jolanta Bielecka

Etap edukacyjny:
klasy I–III szkoły podstawowej

Przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna – polonistyczna, 
społeczna

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności odbioru 
wiersza oraz filmu animowanego jako 
tekstu kultury, oceny postępowania 
innych i odwoływania się w ocenie 
do przyjętych zasad i wartości, dbania 
o bezpieczeństwo związane z uczest-
nictwem w ruchu drogowym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ wymienia elementy prezentowanej 
fotografii;

 ◉ uczestniczy w rozmowie dotyczącej 
obejrzanego filmu;

 ◉ opowiada historię przedstawioną 
w obrazie Lucjana Dembińskiego;

 ◉ szereguje wydarzenia ukazane 
w filmie według kolejności, w jakiej 
występowały;

 ◉ wymienia cechy autka – bohatera 
filmu;

 ◉ opisuje zachowanie głównego 
bohatera;

 ◉ ocenia postępowanie głównej 
postaci;

 ◉ odpowiada na pytania nauczyciela;
 ◉ uzasadnia swoje zdanie;

 ◉ rozumie znaczenie występujących 
w filmie znaków drogowych;

 ◉ wyszukuje informacje na temat 
zasad ruchu ulicznego zawarte 
w wierszu Wiery Badalskiej;

 ◉ rozwija umiejętność współpracy 
z innymi;

 ◉ rozumie konsekwencje postę-
powania własnego oraz innych 
w odniesieniu do przyjętych norm 
i zasad;

 ◉ ocenia swój poziom zaintereso-
wania lekcją.

Metody i formy pracy:
pokaz, elementy dyskusji i burzy 
mózgów, rozmowa dydaktyczna, praca 
z tekstem, metoda ewaluacyjna – 
światła; praca indywidualna, w parach 
i z całym zespołem

Środki dydaktyczne:
fotografia ukazująca ruch uliczny, film 
Lucjana Dembińskiego Maluch, zdjęcia 
– zrzuty z ekranu wybranych scen 
z filmu, tablica/plansza/tablica multi-
medialna, rysunki/zdjęcia przedsta-
wiające znaki drogowe, tekst wiersza 
Wiery Badalskiej Przechodzimy przez 
ulicę, kartki w kolorach świateł ulicz-
nych – czerwonym, żółtym i zielonym

Słowa kluczowe:
samochody, maluch, zasady (reguły, 
normy), ruch uliczny, znaki drogowe, 
światła



4

Przebieg zajęć
1. Rozmowa z uczniami wprowadzająca 
w problematykę zajęć.  
Uczniowie przyglądają się dużemu zdjęciu wyświe-
tlonemu przez nauczyciela na tablicy multime-
dialnej/przyczepionemu do tablicy (załącznik nr 1), 
a następnie odpowiadają na pytania:

 ◉ Co ono przedstawia?
 ◉ Co można na nim dostrzec?

Dzieci wymieniają elementy prezentowanej foto-
grafii np.: samochody różnych marek, wielkości 
i przeznaczenia, ulica, idący chodnikiem ludzie, 
drzewa, znaki drogowe. 
Nauczyciel informuje, że za chwilę zostanie wyświe-
tlony film, który nawiązuje do opisywanego zdjęcia. 
Prosi, by dzieci uważnie śledziły historię głównego 
bohatera.

2. Projekcja filmu animowanego Lucjana 
Dembińskiego Maluch.

3. Rozmowa z uczniami na temat filmu.
Uczniowie rozmawiają z nauczycielem o filmie, 
odpowiadają na jego pytania:

 ◉ Co łączy zdjęcie, które oglądali na początku 
lekcji, z obrazem filmowym?

 ◉ Kim są bohaterowie filmu?
 ◉ Jak oni się zachowują?
 ◉ Kogo przypominają?
 ◉ Gdzie rozgrywają się wydarzenia ukazane 

w filmie?
 ◉ Kto jest jego głównym bohaterem?

Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy, 
a uczniowie w zeszytach.

4. Praca w parach, odtwarzanie historii małego 
autka.
Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel daje każdej 
parze uczniów kopertę z 14 zdjęciami z filmu (zrzu-
tami z ekranu lub fotosami) ilustrującymi przygody 
głównego bohatera (załącznik nr 2) i prosi, by ułożyły 
je według kolejności, w której występowały. 
Po upływie czasu przeznaczonego na pracę w parach, 
chętni uczniowie informują, jak uszeregowali zdjęcia 
i dlaczego. Podchodzą do tablicy/planszy i przy-
czepiają właściwą fotografię. Przypominają, jakie 
wydarzenie przedstawia dany obrazek. Inne dzieci 
słuchają wypowiedzi kolegi/koleżanki i ewentualnie 

ją korygują. Nauczyciel czuwa nad prawidłowością 
wykonywanego zadania. W ten sposób powstaje 
ilustrowana historia przygód Malucha. 

5. Opis cech i ocena postępowania głównego 
bohatera.  
Nauczyciel przypomina, że po obejrzeniu filmu 
dzieci zauważyły, że jego bohaterowie – samo-
chody – przypominają ludzi. Prowadzący zadaje 
pytania:

 ◉ Które zachowania aut są podobne do ludz-
kich?

 ◉ Jakie cechy można przypisać Maluchowi? 
Nauczyciel zapisuje propozycje uczniów (po ewen-
tualnej korekcie) na tablicy, a dzieci w zeszytach 
(np. mały samochodzik – nieposłuszny, krnąbrny, 
leniwy, lekkomyślny, rezolutny, sprytny, zwinny, 
ciekawy, wesoły itp.). Następnie pyta:

 ◉ W jaki sposób autorzy filmu pokazują 
emocje, uczucia Malucha? (poprzez dźwięki, 
które naśladują krzyk, śmiech, płacz) obrazy 
– smutna „mina” i „oczy”, łzy, wyobrażanie 
siebie jako zwycięzcy w wyścigu)

 ◉ Dlaczego przygody autka nie zakończyły się 
dla niego dobrze?

 ◉ Jakich zasad nie przestrzegał Maluch?

6. Prezentacja niektórych znaków drogowych.  
Dzieci, rozmawiając z nauczycielem, odpowiadają 
na pytania:

 ◉ O czym mówią znaki drogowe?
 ◉ Jakie znaki drogowe napotkał na swojej trasie 

mały samochodzik?
Uczniowie opisują zapamiętane znaki, nauczyciel 
przypomina je dzieciom, pokazuje wygląd, obja-
śnia znaczenie – stacja benzynowa, nakaz jazdy 
w prawo, uwaga – przejazd kolejowy, skrzyżowanie 
dróg równorzędnych, parking, stop, zakaz wjazdu 
(załącznik nr 3).

 ◉ Dlaczego tych i innych znaków drogowych 
trzeba przestrzegać?

7. Rozmowa o wierszu Wiery Badalskiej Prze-
chodzimy przez ulicę.  
O przestrzeganiu zasad ruchu ulicznego mówi też 
wiersz Wiery Badalskiej. Nauczyciel wyświetla tekst 
wiersza na tablicy multimedialnej lub daje uczniom 
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kartki z wydrukiem tekstu utworu. Prowadzący 
zajęcia głośno czyta wiersz, prosi uczniów o odpo-
wiedzi na pytania:

 ◉ Do kogo zwraca się autorka?
 ◉ O jakich zasadach przypomina?
 ◉ Jak należy się zachować, by bezpiecznie przejść 

przez ulicę?

8. Podsumowanie zajęć.  
Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela:

 ◉ Kiedy jeszcze, w jakich sytuacjach, należy prze-
strzegać przyjętych ogólnie zasad postępo-
wania? (w trakcie zabawy, podczas rozgrywek 
sportowych, w szkole, w pracy, w podróży, 
w kontaktach z innymi ludźmi itp.)

 ◉ Jakim wyrazem o podobnym znaczeniu 
można zastąpić słowo zasady? (normy, 
reguły, prawidła)

 ◉ Dlaczego przestrzeganie tych zasad, norm, 
reguł jest ważne?

Pod koniec lekcji nauczyciel daje każdemu 
z uczniów kartki w trzech kolorach (jak kolory 
świateł przy przejściu dla pieszych) – czerwonym, 
żółtym i zielonym i prosi, by na dany przez niego 
znak dzieci podniosły rękę z kartką w kolorze 
zielonym, jeśli lekcja im się podobała, wywołała 
ich zainteresowanie, żółtym, jeśli średnio byli nią 
zainteresowani i czerwonym, gdy zajęcia im się 
nie podobały, nie zainteresowały ich.

Praca domowa
 ◉ W 6–10 zdaniach opowiedz przedstawioną 

w filmie Maluch historię małego autka (praca 
pisemna).

 ◉ Wybierz i narysuj trzy znaki drogowe, które 
widzisz, idąc/jadąc do szkoły. Napisz, co one 
znaczą.
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Załącznik nr 1
Zdjęcie – ruch uliczny

Źródło: https://pixabay.com/photos/traffic-jam-traffic-india-street-388924/
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Załącznik nr 2
Fotosy z filmu L. Dembińskiego Maluch. W kopercie, którą otrzymują dzieci, zdjęcia są wycięte i wymieszane.
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 Załącznik nr 3
Znaki drogowe, które napotkał na swojej drodze bohater filmu – Maluch i ich znaczenia.

Stacja paliw

Przejazd kolejowy bez zapór

Przejazd kolejowy jednotorowy

Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Skrzyżowanie dróg

Parking

Zakaz ruchu w obu kierunkach

Zakaz wjazdu
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Opracowanie filmoznawcze Małgorzata Bazan, Maciej Dowgiel

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom stopklatkę, na której widać 
Cysternę i Malucha w garażu (00:40).

 ◉ Co widać w kadrze? Określ wielkość 
pojazdów widocznych w kadrze. Jaką 
funkcję może pełnić taki kadr?  
W klasach starszych: W jakim planie 
ukazane są auta i jakie ma to znaczenie? 
PODPOWIEDŹ: Plan pełny. Cel to wyeks-
ponowanie rozmiarów Malucha, pokazanie 
jego głównej cechy, zwrócenie uwagi na to, 
że jest najmniejszy w całym garażu.

Pokaż uczniom stopklatkę, na której widać 
Malucha wśród innych aut w mieście (06:28).

 ◉ Co widać w kadrze? Jaką część kadru 
zajmuje tytułowy Maluch? Co zajmuje 
największą część kadru? W jakim planie 
pokazany jest Maluch? Dlaczego twórcy 
wybrali ten plan, by ukazać Malucha 
w mieście? Jak nazywa się ten plan?
PODPOWIEDŹ: Plan ogólny, który przed-
stawia duże budowle – wieżowce, szerokie 
ulice, duże auta. Odnosi się to do zagubienia 
Malucha w mieście, które jest mu nieprzy-
jazne, obce, może nawet wrogie (Maluch nie 
zna zasad tam obowiązujących).

Pokaż uczniom stopklatkę, na której widać ruch 
uliczny w mieście (06:06).

 ◉ Kto kieruje ruchem ulicznym? Dlaczego nie 
robi tego człowiek, np. policjant? Dlaczego 
w filmie nie występują ludzie? Czy podobne 
miasta istnieją w rzeczywistości?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl sceny: kąpieli (myjni), drogi do szko-
ły jazdy oraz pościgu policyjnego.

 ◉ Jak „rozmawiają” ze sobą auta? Jakie dźwięki 
wydają? Jaką mają przy tym mimikę? Jakie 
gesty wykonują?
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Czołówka i tyłówka 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl czołówkę filmu.  ◉ Jakie figury geometryczne i w jakich kolo-
rach pojawiają się w czołówce filmu? 
Do czego podobne są te figury, które wska-
zują również poszczególne funkcje twórców 
filmowych?

Wyświetl tyłówkę filmu z napisem Koniec.  ◉ W jaką figurę wpisany jest napis 
„KONIEC”? Jakiego koloru jest koło? 
Jakiego koloru jest napis? W jakiej 
części koła znajduje się napis? Do czego 
podobny jest kadr z tyłówki? Jak łączy się 
to z opowieścią filmową? 
PODPOWIEDŹ: Znak zakazu wjazdu. 
Możliwość interpretacyjna: Znak zakazu – 
na troskę i wychowanie malucha i każdego 
dziecka składają się nie tylko przyjemności, 
ale i zakazy gwarantujące jego bezpieczeń-
stwo.

Wyświetl scenę otwierającą i zamykającą film.  ◉ Od jakiego obrazu zaczyna się i jakim 
obrazem kończy się film? 
PODPOWIEDŹ: Starszym uczniom 
można wprowadzić pojęcie klamry narra-
cyjnej. Klamra narracyjna określa tu czas 
trwania akcji (od rana do wieczora). 

Ujęcie

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl ujęcie pokazujące oczekiwanie Malucha 
na przejazd pociągu (02:11–02:15).

 ◉ Jak „widzą się” Maluch i Dźwig? Co prze-
szkadza im w stałym kontakcie wzro-
kowym? Jak ukazane jest to w filmie?

Transformacje rodzajowe

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Rozdaj uczniom karki podzielone na cztery części. 
W jednej z części wydrukuj/przyklej kadr ukazu-
jący miasto (np. 06:47). Poproś, aby w pozostałych 
częściach strony narysowali to, co powinno znajdo-
wać się w mieście, aby dobrze się w nim: pracowało/
uczyło, odpoczywało, uprawiało sport.

 ◉ Co powinno znajdować się w mieście oprócz 
samochodów? Co robią ludzie w mieście? 
Gdzie w mieście ludzie realizują swoje pasje 
i hobby? 
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Kluczowe pytania
Kolorystyka

 ◉ Jakiego koloru są pojazdy pojawiające się w filmie? Czy są to kolory smutne czy radosne? Z czym kojarzy 
się czerwony kolor Malucha? 

 ◉ Jakiego koloru były znaki pokazane w filmie? Czy potraficie wyróżnić grupy znaków w tych samych kolo-
rach? Z czym kojarzą się kolory: czerwony, żółty i niebieski? Czy te kolory znaków mają jakieś znaczenie? 

Postaci

 ◉ Wytłumacz czym/kim jest Maluch? Wyjaśnij dwa lub trzy znaczenia tego słowa.  
PODPOWIEDŹ: Nazwa samochodu (można pokazać zdjęcie malucha – Fiata 126), ktoś małych rozmia-
rów, małe dziecko.

 ◉ W jaki sposób pokazywane są emocje bohaterów? 
PODPOWIEDŹ: Maska i światła podobne są do ludzkiej twarzy.

 ◉ W jaki sposób pokazywane są emocje bohaterów? Do czego służą pojazdy ukazane w filmie? Jakie są ich 
funkcje (cysterna, dźwig, laweta, autobus, więźniarka)? W jaki sposób pomagają one Maluchowi w codzien-
nych czynnościach? Dlaczego pomagają Maluchowi?

 ◉ Jak czuł się Maluch, kiedy nie udało mu się wjechać do szkoły jazdy? Dlaczego mu się to nie udało? 
Co zrobił i co powinien zrobić, gdy nie dostał się na zajęcia?

 ◉ Jak zachowuje się Maluch podczas jazdy po mieście po nieudanej próbie dostania się na lekcje? Jak się czuje 
w ruchu ulicznym? Czy jest bezpieczny?

 ◉ Opowiedz, jak wyglądała ucieczka Malucha przed policją. Jakie cechy Malucha ujawniają się podczas 
ucieczki przed policją? 

 ◉ Jaki jest stosunek rodziców (Dźwigu i Cysterny) do Malucha? Wskażcie momenty, w których rodzice 
są opiekuńczy, dbają o jego higienę i bezpieczeństwo.

 ◉ Jaki jest stosunek innych aut w mieście do Malucha? Jak się zachowują względem niego? Czy zwra-
cają na niego uwagę? Czy któreś z nich mu pomaga? Dlaczego są nieczuli na zagubienie Malucha? Czy 
są spokojni, czy gdzieś się spieszą?

 ◉ Jak przedstawiony jest profesor/nauczyciel w szkole jazdy? Czym różni się od pozostałych pojazdów? Czy 
takie auta często spotykamy na drogach? Z czym się kojarzy taki rodzaj auta?

Narracja

 ◉ Za co wóz policyjny ściga Malucha? Jakie wykroczenia popełnił? Jak kończy się dla Malucha ucieczka? 
Co to są konsekwencje? Jakie konsekwencje ponosi Maluch za swoje zachowanie? 

Miejsce akcji

 ◉ W jakim miejscu/środowisku rozgrywa się akcja filmu? Po czym można to poznać? W którym momencie 
otrzymujemy te informacje? Jak ukazane jest miasto w filmie? Czy jest to miasto nowoczesne? Jak w takim 
środowisku może czuć się Maluch. 
PODPOWIEDŹ: Plac budowy z żurawiami, fabryka, szkoła nauki jazdy, wielkie wieżowce, duży ruch 
uliczny.

 ◉ Gdzie trafia Maluch podczas samotnej wycieczki po mieście? O czym marzy, obserwując wyścigi samo-
chodowe i jak zostało to pokazane w filmie?

 ◉ Dlaczego garaż umiejscowiony jest poza miastem? Jaka panuje w nim atmosfera? Jakie jest jego otoczenie?
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Muzyka i dźwięk

 ◉ Jaki nastrój wywołuje muzyka w scenie wypadku i poszukiwania Malucha przez rodziców (Cysternę 
i Dźwig)? Dlaczego ta muzyka jest smutna? 

 ◉ Jak zmienia się muzyka w filmie? Kiedy jest radosna, a kiedy wolna, spokojna? Czy ma to jakiś związek 
z tym, co widzimy na ekranie?  

Motywy

 ◉ Motyw rodziny. Cysterna, Dźwig i Maluch zostali przedstawieni jako rodzina, w której duże pojazdy opie-
kują się najmniejszym. 

 ◉ Motyw buntu. Kiedy Maluch nie dostał się na zajęcia z ruchu drogowego, wyruszył w samotną podróż 
po mieście. Buntował się przeciwko zasadom ruchu drogowego. Czy był to bunt świadomy? Jaki był jego 
cel, a jakie konsekwencje?

 ◉ Motyw marzenia. Kiedy Maluch obserwuje wyścigi samochodowe i auta stojące na podium, marzy o tym, 
że w przyszłości też kiedyś zostanie mistrzem.

 ◉ Motyw miasta. Jest ono nieprzyjazne, nawet obce i wrogie dla Malucha.  

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Jak przedstawione są auta w filmie? Do czego podobne są ich codzienne czynności? 
PODPOWIEDŹ: Od klasy 3 lub 4 można wprowadzić pojęcie personifikacji. Auta przedstawione są jak 
ludzie. Przebudzają się po nocy, robią poranną toaletę (jadą na myjnię), jedzą (tankują benzynę), jadą 
do pracy/szkoły.

 ◉ W jaki sposób zostały w filmie ukazane uczucia aut? Czy są one podobne do uczuć ludzkich?

Montaż

 ◉ W jaki sposób została ukazana ucieczka Malucha przed policją? W jaki sposób/z jakiego punktu widzenia 
możemy ją obserwować? Czy zmienia się punkt widzenia kamery/obserwatora? Jak te punkty widzenia 
zostały od siebie rozdzielone? Czy tych zmian punktów widzenia było wiele? Czy łatwo to zauważyć? 
PODPOWIEDŹ: Przejścia pomiędzy zmianami punktów widzenia nazywamy w tym przypadku cięcia-
mi montażowymi. Są one dość wyraźnie widoczne w scenie ucieczki.
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Pomysły na ćwiczenia

Pisanie i czytanie 

 ◉ W filmie widzimy jeden dzień z życia Malucha. W tym czasie popełnia on wiele błędów. Zadaniem 
uczniów jest napisanie jednostronicowego opowiadania, jak mogłyby potoczyć się losy Malucha, 
gdyby jak inne autka dostał się do szkoły jazdy.

 ◉ W filmie poznajemy znaki drogowe i zasady panujące w ruchu ulicznym. Stwórzcie listę pięciu zasad, 
które pomagają w zgodnym funkcjonowaniu w mieście, np. sprzątanie po swoim psie, segregowanie 
śmieci, cierpliwe oczekiwanie w kolejce, ustępowanie miejsca starszym w autobusie lub tramwaju itp. 

Słuchanie i mówienie

 ◉ Opowiedz, jakie znaki drogowe mijasz w drodze do szkoły. Jak przy nich zachowujesz się Ty lub 
rodzice, którzy podwożą Cię samochodem? 

 ◉ Cysterna i Dźwig opiekowali się Maluchem jak dzieckiem. Opisz znane Ci czynności, jakie wykonują 
rodzice, którzy sprawują opiekę nad swoimi pociechami. Zastanów się, dlaczego trzeba wykonywać 
niektóre z nich.

 ◉ Opowiadanie o sytuacji wyobrażonej. Jak Waszym zdaniem wygląda lekcja w szkole jazdy? Czego 
uczymy się podczas takiej lekcji? Jak powinna wyglądać, aby była idealna? 

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Poznajemy znaki drogowe – zajęcia dla klas starszych szkoły podstawowej poprzedzające egzamin 
na kartę rowerową. Jak powinien zachować się Maluch, widząc poszczególne znaki drogowe 
ustawione w mieście i szkole jazdy: przejazd kolejowy bez zapór, krzyż św. Andrzeja, zakaz ruchu 
w obu kierunkach, nakaz jazdy w prawo, skrzyżowanie dróg, parking, zakaz wyprzedzania przez 
samochody ciężarowe, ograniczenie prędkości, zakaz używania sygnałów dźwiękowych, zwężenie 
jezdni – dwustronne, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach, droga 
z pierwszeństwem, nakaz skrętu w lewo, niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo, zakaz wjazdu, 
zakaz skrętu w prawo, zakaz wyprzedzania, sygnalizacja drogowa (kolory świateł).

 ◉ Budujemy miasteczko ruchu drogowego. Zajęcia plastyczne, podczas których tworzymy znaki 
drogowe z plasteliny i kolorowego papieru oraz schematy ulic rysowane na dużych arkuszach papieru. 
Po stworzeniu tych materiałów warto pobawić się „resorakami”, poruszającymi się po stworzonym 
mieście zgodnie z przepisami regulowanymi przez te znaki.

 ◉ Projektujemy robota. Ćwiczenie kreatywne. W filmie widzimy robota kierującego ruchem drogowym. 
Zadaniem uczniów jest stworzenie z materiałów plastycznych makiety robota i zaproponowanie, jaką 
ciekawą funkcję mógłby pełnić w mieście, zastępując w swym działaniu człowieka.

Zadania aktywizujące

 ◉ Ćwiczenie typu energizer. Jeden uczeń lub uczennica jest Maluchem, a drugi ścigającą go policją. 
Pozostali uczniowie, poruszając się w przestrzeni klasowej, mają za zadanie ułatwić ucieczkę 
Maluchowi i przeszkodzić ścigającej go policji.

 ◉ Zadanie plastyczne, kreatywne. Zaprojektuj na papierze znak drogowy, który w atrakcyjny sposób 
przestrzegałby kierowców, że znajdują się w okolicy szkoły. Alternatywnie: Wymyślanie hasła 
zachęcającego kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
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Edukacja środowiskowa

 ◉ Zastanów się, co mogłoby się stać, gdyby znaki drogowe nie były przestrzegane. Po co są znaki 
drogowe? Co trzeba zrobić, aby być użytkownikiem drogi poruszającym się na rowerze lub kierującym 
samochodem?

 ◉ Jak należy zachowywać się w ruchu ulicznym, na stacji benzynowej (dlaczego pojawia się tam zakaz 
palenia), w myjni samochodowej, w szkole, w wielkim mieście?

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Język obcy. Słownictwo związane z rodziną, motoryzacją, znakami drogowymi.
 ◉ Lekcja pomysłów: Kto podróżuje pociągiem, który oddzielił Malucha od rodziców w drodze do szkoły? 

Można zaprogramować zajęcia z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima pt. Lokomotywa.
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Dlaczego nie wolno drażnić lwa?
Opracowanie metodyczne Jolanta Bielecka

Etap edukacyjny:
klasy I–III szkoły podstawowej

Przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna – polonistyczna, 
społeczna, przyrodnicza, plastyczna

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności odbioru 
filmu animowanego jako tekstu 
kultury, oceny postępowania innych 
ludzi, odwoływania się w ocenie 
do przyjętych zasad i wartości, rozu-
mienia odczuć zwierząt oraz wyra-
żania tych stanów za pomocą wypo-
wiedzi ustnych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ uczestniczy w rozmowie dotyczącej 
obejrzanego filmu;

 ◉ odpowiada na pytania nauczyciela;
 ◉ uzasadnia swoje zdanie;
 ◉ opowiada historię przedstawioną 

w filmie;
 ◉ opisuje zachowania bohaterów – 

ludzi i zwierząt;
 ◉ ocenia zachowania dzieci i doro-

słych ukazanych w filmie;
 ◉ rozumie konsekwencje postę-

powania własnego i innych 

w odniesieniu do przyjętych norm 
i zapisuje zasady zachowania się 
w ogrodzie zoologicznym;

 ◉ odróżnia zdanie oznajmujące 
od rozkazującego;

 ◉ tworzy samodzielnie piktogramy 
związane z tematem lekcji;

 ◉ tworzy prace plastyczne przy użyciu 
kredek, mazaków, farb, wycinanek;

 ◉ pracuje w grupie;
 ◉ ocenia swoją aktywność na zaję-

ciach, posługując się piktogramami.

Metody i formy pracy:
pokaz filmu, elementy dyskusji i burzy 
mózgów, zajęcia praktyczne, rozmowa 
dydaktyczna, metoda ewaluacyjna – 
„buźki” (smily); praca indywidualna, 
w grupach i z całą klasą

Środki dydaktyczne:
film Tadeusza Wilkosza Nie drażnić lwa, 
papier formatu A4, kartony ze sztyw-
nego papieru – koła, kwadraty, prosto-
kąty; tablica/plansza/tablica multime-
dialna, kartki z informacją, czym jest 
piktogram wraz z przykładami, mazaki, 
kredki, farby, papier wycinankowy, klej, 
nożyczki, cenki sklepowe  

Słowa kluczowe:
legenda, zwierzęta, ludzie, zoo, lew, 
zasady postępowania, piktogramy

Przebieg zajęć
1. Rozmowa z uczniami wprowadzająca w temat 
zajęć.  
Lekcję rozpoczynają ćwiczenia językowe, które 
mają na celu zaciekawienie uczniów tematem 
zajęć. Nauczyciel przygotowuje składającą się 
z trzech slajdów prezentację lub zapisuje grupy 
wyrazów na tablicy. Prosi, by uczniowie przyjrzeli 

się im i odgadli, jakie słowo kojarzy się z każdą 
z trzech grup wskazanych wyrazów.
Uczniowie, jeśli to konieczne, z pomocą prowa-
dzącego, odgadują trzy wyrazy: lew, zoo, ludzie 
(słowa te ukażą się w prezentacji lub zostaną zapi-
sane przez nauczyciela na tablicy odpowiednio 
przy każdej z grup wyrazów – załącznik nr 1). 
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Nauczyciel informuje dzieci, że wszystkie 
te elementy pojawią się w filmie Tadeusza 
Wilkosza Nie drażnić lwa, który za chwilę obejrzą. 
Prosi, by uczniowie, oglądając obraz, zwrócili 
uwagę na to, jak zachowują się ludzie zwiedzający 
zoo oraz na zachowanie lwa – jednego z miesz-
kańców zoo.

2. Projekcja filmu Nie drażnić lwa.
Uczniowie zapisują w zeszytach podany przez 
nauczyciela temat lekcji – Dlaczego nie wolno 
drażnić lwa? 

3. Rozmowa z uczniami na temat filmu, jego 
bohaterów i ich zachowań. 
Uczniowie rozmawiają z nauczycielem o filmie, 
odpowiadają na pytania:

 ◉ Gdzie rozpoczyna się akcja filmu?
 ◉ Jakim miejscem jest zoo?
 ◉ Kto jest głównym bohaterem filmu?
 ◉ Jacy jeszcze bohaterowie pojawiają się 

w obrazie Tadeusza Wilkosza?
 ◉ Jak zachowują się osoby przyglądające się lwu 

śpiącemu w klatce?
 ◉ Co sprawiło, że zwierzę stało się agresywne?
 ◉ Co stało się z lwem, gdy uciekł z ogrodu 

zoologicznego?
 ◉ Jakie zachowania ludzi wzbudziły gniew lwa?
 ◉ Jaki finał miała przygoda głównego bohatera?
 ◉ Jaką sceną kończy się film?
 ◉ Na co starszy pan zwraca uwagę chłopców?
 ◉ Dlaczego nie wolno drażnić dzikich zwierząt?

4. Praca w 4–5-osobowych grupach. Tworzenie 
zasad zachowania się w zoo. 
Uczniowie pracują w grupach. Nauczyciel daje 
każdej z nich czyste kartki A4 oraz flamastry 
i prosi, by uczniowie zastanowili się nad odpowie-
dzią na pytanie: Jakich jeszcze zasad należy prze-
strzegać, będąc w ogrodzie zoologicznym?
Prowadzący zajęcia prosi, by dzieci zapisały przynaj-
mniej pięć z nich na kartkach (po jednej na każdej 
kartce).
Po upływie czasu przeznaczonego na pracę w grupach 
ich przedstawiciele odczytują swoje zapisy i wieszają 
kartki na tablicy/planszy lub w innym widocznym 
miejscu. Powtarzające się sformułowania umieszczane 
są obok siebie. Nauczyciel może uzupełnić wypowiedzi 
dzieci. Następnie dzieci zapisują w zeszytach wymie-
nione zasady (załącznik nr 2).

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
 ◉ Jaki rodzaj, ze względu na cel wypowiedzi, 

reprezentują zapisane zdania?
 ◉ Dlaczego wybrali formę zdań rozkazujących?

5. Praca indywidualna. Tworzenie piktogramów 
do wybranych zasad zachowania się w zoo.
Nauczyciel rozdaje uczniom sztywne kartony 
w kształcie kół, prostokątów, kwadratów, prosi, 
by każde dziecko wybrało sobie jedną z zasad 
zapisanych w zeszycie i przedstawiło ją za pomocą 
prostego obrazka (bez użycia słów) na wybranym 
szablonie. Do wykonania pracy mogą użyć 
mazaków, kredek, farb, wycinanek, kleju itp.
Nauczyciel informuje, że takie obrazki nazywa się 
piktogramami. 
Każdy uczeń otrzymuje kartkę z wydrukowaną 
prostą definicją piktogramu i kilkoma ich przy-
kładami. Kartki te wkleją w domu do zeszytu 
(załącznik nr 3).
Prowadzący zajęcia głośno odczytuje zapisany 
na kartkach tekst. Dzieci przyglądają się pikto-
gramom. Odpowiadają na pytania nauczyciela:

 ◉ Gdzie widziały podobne obrazki?
 ◉ O czym informowały?

Następnie uczniowie przystępują do stworzenia 
własnych piktogramów związanych z zasadami 
zachowania się w ogrodzie zoologicznym.
Po upływie przewidzianego na tę pracę czasu 
dzieci prezentują swoje piktogramy. Każdy z nich 
umieszczony zostaje na tablicy/planszy obok 
zasady, którą ilustruje, a którą wcześniej uczniowie 
zapisali na kartkach.

6. Podsumowanie zajęć.
Dzieci rozmawiają z nauczycielem o tym, 
że w różnych miejscach i sytuacjach obowiązują 
inne zasady, reguły, sposoby zachowania się, postę-
powania – np. przy przechodzeniu przez ulicę, 
robieniu zakupów, podczas przebywania w teatrze 
lub w kinie, w szkole, w czasie zabawy itp. Uczniowie 
uzasadniają, dlaczego dzieci, a także ludzie dorośli, 
powinni ich przestrzegać.
Nauczyciel wiesza przy drzwiach wyjściowych planszę, 
na której znajdują się cztery duże piktogramy – „buźki” 
i objaśnia ich znaczenia (załącznik nr 4).
Uczniowie oceniają swoją aktywność na zajęciach 
poprzez przyklejenie danej przez nauczyciela cenki 
sklepowej przy jednym z piktogramów.
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Praca domowa
DLA WSZYSTKICH:

 ◉ Wklej do zeszytu kartkę z informacjami 
na temat znaków zwanych piktogramami.

 ◉ Wypisz pięć zasad, których należy prze-
strzegać podczas pobytu w szkole. Posłuż się 
zdaniami oznajmującymi. 

DLA CHĘTNYCH:
 ◉ Narysuj zwierzę, które najbardziej chciałbyś 

zobaczyć na żywo. Wypisz pod rysunkiem 
trzy charakterystyczne cechy tego zwierzęcia.
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Załącznik nr 1
Grupy wyrazów, skojarzenia

 ◉ król
 ◉ dżungla
 ◉ Afryka
 ◉ kot
 ◉ siła

LEW

 ◉ zwierzęta
 ◉ wybiegi                
 ◉ klatki
 ◉ alejki
 ◉ zwiedzający

ZOO

 ◉ chłopiec
 ◉ urzędnik              
 ◉ policjant
 ◉ nauczycielka
 ◉ starszy pan

LUDZIE
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Załącznik nr 2
Przykładowe zasady zachowania się w ogrodzie zoologicznym.

 ◉ Nie drażnić zwierząt!
 ◉ Nie hałasować!
 ◉ Nie deptać trawników!
 ◉ Nie rzucać śmieci!
 ◉ Nie dotykać zwierząt!
 ◉ Nie dokuczać zwierzętom!
 ◉ Nie wkładać ręki do klatki!
 ◉ Nie wchodzić na wybiegu dla zwierząt!
 ◉ Nie karmić zwierząt!
 ◉ Nie siadać na murkach i barierkach 

wybiegów dla zwierząt!
 ◉ Nie przekładać palców przez siatki i ogro-

dzenia!

 ◉ Nie wrzucać monet do basenów z wodą!
 ◉ Słuchać poleceń personelu zoo!
 ◉ Słuchać poleceń nauczyciela, opiekunów, 

rodziców!
 ◉ Nie wprowadzać zwierząt!
 ◉ Nie dotykać, nie pukać w szyby pomieszczeń 

dla zwierząt!
 ◉ Podczas wycieczek chodzić zwartą grupą!
 ◉ W pomieszczeniach dla zwierząt nie używać 

aparatów z lampą błyskową!
 ◉ Nie jeździć po alejkach na rowerach, rolkach, 

wrotkach itp.!
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Załącznik nr 3
Piktogram przedstawia pojęcie za pomocą 
obrazka w oderwaniu od zapisu. 
Piktogramami są np. znaki drogowe, ostrze-
gawcze, informacyjne, oznaczenia przeciw-
pożarowe. Piktogram pełni ważną funkcję 
w komunikacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego 

obrazkiem przekazuje ważne informacje osobom 
z niepełnosprawnościami (np. z uszkodzonym 
słuchem) lub z trudnościami w porozumiewaniu 
się (np. nieznającym danego języka). 
Przykłady piktogramów i ich znaczenia: 

Zatrzymaj się

Parking

Zakaz palenia papierosów

Miejsce dla inwalidy

Zakaz używania przez dzieci do trzech lat

Zadowolenie

Kierunek drogi ewakuacyjnej
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Załącznik nr 4
PIKTOGRAMY – „BUŹKI” I ICH ZNACZENIA

Byłem/byłam aktywny/aktywna.

Byłem/byłam za mało aktywny/aktywna.

Podobało mi się, ale nie byłem/byłam aktywny/aktywna.

Nie byłem/byłam zainteresowany/zainteresowana.
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Opracowanie filmoznawcze Karol Jachymek

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom kadr, na którym widać jak lew otrzy-
muje mandat (ok. 3:24).

 ◉ Co otrzymuje od policjanta lew? Czym 
jest mandat? Dlaczego lew go otrzymuje? 
Za jakie zachowania na drodze można 
otrzymać mandat?

Pokaż uczniom kadr, na którym widać budynek 
z napisem ULTRA BIURO (ok. 5:11).

 ◉ Co to jest za budynek? Co może się w nim 
znajdować? Czy uczniowie mogliby podać 
inne przykłady urzędów? Co możemy 
rozpoznać dzięki zbliżeniom? W jakim 
celu chodzimy do tego typu instytucji? Jak 
powinniśmy się w nich zachowywać?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom fragment filmu, w którym 
wykorzystany został temat muzyczny ilustrują-
cy lwa (np. 2:24–3:00).

 ◉ Co ta muzyka mówi o głównym bohaterze? 
Co na jej podstawie można powiedzieć o zacho-
waniu lwa? Czy ta muzyka powtarza się jeszcze 
w filmie? W takim razie w jakich jeszcze 
momentach filmu się pojawia? Komu towa-
rzyszy przez cały utwór? Czy uczniowie sami 
spróbowaliby zanucić ten temat muzyczny?

Wyświetl uczniom fragment ukazujący łobuza 
podchodzącego do klatki z lwem (ok. 1:05–2:11).

 ◉ Jaka jest rola muzyki w tym fragmencie? 
Jaki temat muzyczny ilustruje zachowanie 
lwa? Jaka muzyka ilustruje natomiast zacho-
wanie łobuza? Czy dostrzegasz pomiędzy 
tymi dźwiękami jakąś różnicę? Co te dźwięki 
mówią o zachowaniu bohaterów?

Wyświetl uczniom fragment filmu ukazujący 
zdenerwowanego lwa (ok. 3:31). Najlepiej bez 
wizji, aby uczniowie mogli słyszeć jedynie sam 
wykorzystany w tym fragmencie dźwięk.

 ◉ Jakie dźwięki zostały wykorzystane w tym 
fragmencie? Co ten dźwięk przypomina 
(ryk lwa)? Czy jest to autentyczne ryczenie 
lwa? Czy dźwięki do filmów zawsze nagry-
wamy w ich „naturalnym” środowisku? Jakie 
emocje ma za zadanie ilustrować ten dźwięk? 
W jaki sposób mógł on zostać stworzony? Czy 
uczniowie postaraliby się go odtworzyć? Czy 
przychodzą im do głowy inne dźwięki, które 
mogłyby ilustrować złość i zdenerwowanie? 
Czy uczniowie mogliby je zaprezentować?
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Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl sam początek filmu.  ◉ Co to jest czołówka? Do czego zazwy-
czaj służy? Czy czołówka w tym filmie jest 
rozbudowana? Dlaczego film rozpoczyna 
się tylko od napisu „zoo”? Co nam ten napis 
podpowiada? Czy uczniowie mieliby własne 
pomysły na inną czołówkę do tego filmu? 

Wyświetl uczniom tyłówkę filmu.  ◉ Co to jest tyłówka? Do czego zazwyczaj 
służy? W jaki sposób została stworzona 
tyłówka w obejrzanym przed momentem 
filmie? Co przypominają napisy, na których 
umieszczone zostały nazwiska twórców? Czy 
uczniowie mogliby wymienić umieszczone 
na tych tabliczkach przykłady zawodów 
filmowych? Czym zajmują się przedstawiciele 
poszczególnych zawodów filmowych?

Ujęcie 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom fragment filmu ukazują-
cy lwa kierującego ruchem drogowym (ok. 
3:39–3:54).

 ◉  Co robi lew? Dlaczego rusza swoimi rękami 
w takim właśnie sposób? Co oznaczają 
jego ruchy? Kto zazwyczaj kieruje ruchem 
drogowym? W jaki inny sposób można 
jeszcze kierować ruchem (np. światła, znaki 
drogowe)? Czy uczniowie mogliby wspólne 
odtworzyć ruchy lwa i nauczyć się ich 
znaczenia? 

Wyświetl uczniom fragment filmu ukazujący 
lwa wpadającego do pułapki (ok. 8:38–9:20).

 ◉ Jak czuje się lew? Dlaczego tak się czuje? 
Co sądzisz o zachowaniu ludzi? Gdzie powi-
nien mieszkać lew? Czy zoo to naturalne 
środowisko dla dzikich zwierząt? Czy dzikie 
zwierzęta zawsze dobrze się czują w klatkach? 
Jak powinniśmy zachowywać się wobec zwie-
rząt mieszkających w zoo? Jak powinniśmy 
zachowywać się wobec wszystkich zwierząt?
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Transformacje rodzajowe 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom wybrany przez siebie 
fragment filmu, w którym lew pożera innych 
bohaterów.

 ◉  Co sądzisz o zachowaniu lwa? Czy lew mógł 
zachować się w inny sposób? Czy uczniowie 
mogliby wymyślić historię, w której lew 
jest miły dla napotkanych na swojej drodze 
bohaterów? Czy prawdziwe zwierzęta mogą 
powstrzymywać swoje emocje? Czy można 
je drażnić? Co wtedy czują?

Wyświetl uczniom fragment filmu, w którym 
lew goni uciekającego królika, wpada w pu-
łapkę, a następnie znajduje się z powrotem 
w zoo (ok. 8:30–10:04)?

 ◉ Co uczniowie sądzą na temat zachowania 
lwa? Czy film mógłby ich zdaniem skończyć 
się w inny sposób? Jaki morał płynie z obej-
rzanej przed momentem filmowej opowieści? 
Czy uczniowie zgadzają się na taki finał?
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Kluczowe pytania
Praca kamery

 ◉ Po obejrzeniu całego filmu zapytaj uczniów o to, czy dostrzegli w nim jakiekolwiek ruchy kamery? Czy 
kamera w filmie jest statyczna? A może ruchoma? Czy w filmie często zmieniają się plany? Czy uczniowie 
mogliby podać przykłady znanych im planów filmowych? Czy potrafiliby rozrysować je na tablicy? 
Co możemy rozpoznać dzięki poszczególnym planom filmowym? Do czego w takim razie służą plany 
ogólne? A do czego zbliżenia? Dzięki którym z tych planów łatwiej nam rozpoznać emocje bohaterów?
PODPOWIEDŹ: Warto zapoznać uczniów z pojęciem planów filmowych, zachęcamy do odwiedzenia 
strony EdukacjaFilmowa.pl/abc-filmu/, która jest doskonałym źródłem wiedzy na temat elementów języka 
filmowego. 

 ◉ Wyświetl uczniom początkowy fragment filmu ukazujący śpiącego w klatce lwa (ok. 19 sekundy). 
Zapytaj ich o to, jaką technikę filmową mogli w tym fragmencie zaobserwować? Następuje w nim 
bowiem zmiana planów z pomocą najazdu kamery. Do czego służy w filmach taki płynny ruch kamery 
(np. do skoncentrowania uwagi na czymś bardzo ważnym, chociażby na emocjach bohatera)? Jakie 
emocje odczuwa w tym fragmencie lew? Co może odczuwać, kiedy zostaje wyrwany ze spokojnego 
snu? Czy to dla niego komfortowa sytuacja? Dlaczego lew czuje się nie najlepiej? Co moglibyśmy 
zrobić, żeby lew poczuł się dobrze?

Kolorystyka

 ◉ Zapytaj uczniów o to, co sądzą o kolorystyce filmu? Jakie kolory zostały w nim wykorzystane? Czy 
film jest barwny czy czarno-biały? Jaką funkcję w związku z tym mogą pełnić kolory w filmie? 
Czy inaczej odebralibyśmy tę historię, gdyby kolorystyka była czarno-biała? Czy uczniowie znają 
przykłady czarno-białych filmów?

Postaci

 ◉ Zapytaj uczniów o to, czy lew jest pozytywnym czy negatywnym bohaterem? Co sądzą na temat jego 
zachowania? Dlaczego lew zachowuje się w taki właśnie sposób? Czy zwierzęta mogą kontrolować swoje 
zachowanie?

 ◉ Zapytaj uczniów o to, co sądzą o zachowaniu pana w cylindrze, prowadzącego samochód w jednej ze scen 
filmu? Jakie emocje w nich wzbudził? Czy go polubili? Czy powinniśmy zadzierać nosa?

 ◉ Poproś uczniów o to, aby wymienili zapamiętane przez nich zwierzęta, jakie ukazane zostały w obejrzanym 
filmie. Następnie zapytaj ich o to, czy mogliby powiedzieć, w jakich krajach i na jakich kontynentach żyją 
te zwierzęta w swoim naturalnym środowisku? Czy kiedykolwiek je widzieli na żywo?

Narracja

 ◉ Ponownie wyświetl uczniom początkowy fragment filmu ukazujący śpiącego w klatce lwa (ok. 19 
sekundy). Zapytaj uczniów o to, z czyjej perspektywy widzimy głównego bohatera filmu (z perspektywy 
osób odwiedzających zoo, obserwujemy go przecież zza krat, gdy spokojnie śpi w swojej klatce). Następnie 
zapytaj uczniów o to, z jakiej perspektywy widzimy dzieci podchodzące do klatki (widzimy je z perspek-
tywy siedzącego w klatce lwa)? Czy jest ona taka sama? Powiedz uczniom, że w tym fragmencie mamy 
do czynienia z przykładem narracji subiektywnej, czyli prowadzonej z punktu widzenia bohatera. Zapytaj 
uczniów o to, do czego może służyć taki sposób prowadzenia narracji (m.in. do tego, abyśmy mogli lepiej 
zrozumieć sytuację bohaterów i ich zachowania). Jeszcze raz wyświetl uczniom omawiany film i poproś ich 
o to, aby w czasie seansu wskazali inne przykłady wykorzystania w nim narracji subiektywnej.

http://EdukacjaFilmowa.pl/abc-filmu/
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Miejsce akcji

 ◉ Zapytaj uczniów o to, gdzie rozgrywają się początkowe i końcowe sceny filmu? Czy byli kiedyś w zoo? Jakie 
zwierzęta można tam zobaczyć? W jakich miastach w Polsce można pójść do zoo? 

 ◉ Zapytaj uczniów o to, czy zoo jest jedynym miejscem, w którym rozgrywa się akcja filmu? Następnie poproś 
ich o to, aby postarali się wymienić również inne filmowe „lokalizacje”. Czy film jest pod tym względem 
rozbudowany?

Ujęcia

 ◉ Zapytaj uczniów, czy film składa się z jednego, czy z wielu ujęć? Co to w ogóle jest ujęcie?
PODPOWIEDŹ: Ujęcie to najmniejszy ruchomy fragment filmu od cięcia montażowego do cięcia 
montażowego lub od włączenia do wyłączenia kamery.

 ◉ Czy w obejrzanym filmie mieliśmy do czynienia z małą czy dużą liczbą ujęć? Czy uczniowie mogliby 
sami stworzyć przykłady własnych ujęć na swoich telefonach? Co by się stało, jeśli następnie 
połączylibyśmy ze sobą wszystkie te ujęcia? Czy moglibyśmy w ten sposób stworzyć swój własny film 
przedstawiający życie klasy?

 ◉ Wyświetl uczniom fragment filmu ukazujący lwa dumnie kroczącego przez korytarz i ubranego 
w koronę króla. W jaki sposób została zrealizowana ta scena? Z ilu ujęć się składa? W jakich miejscach 
została w niej ustawiona kamera? Czy obserwujemy w niej lwa z jednego, a może z wielu punktów 
widzenia? Dlaczego tak się dzieje? Czy dzięki kilku punktom widzenia obejrzany fragment staje się 
bardziej dynamiczny?

Muzyka i dźwięk

 ◉ Zapytaj uczniów o to, czy potrafią rozpoznać instrumenty, z pomocą których została nagrana ścieżka 
dźwiękowa filmu? Jakie są ich ulubione instrumenty? Następnie poproś ich o to, abyście wspólnie zaczęli 
udawać ich brzmienie.

 ◉ Zapytaj uczniów o to, do jakiego stylu muzycznego nawiązuje ścieżka dźwiękowa wykorzystana w filmie?
PODPOWIEDŹ: Ścieżka nawiązuje do muzyki jazzowej, a jej autorem jest Jerzy Matuszkiewicz. Następnie 
puść uczniom przykłdy innych kompozycji autora (lub innych twórców jazzowych) i wspólnie porozma-
wiajcie na temat emocji, przemyśleń i wyobrażeń.

 ◉ Zapytaj uczniów o to, z pomocą jakiej muzyki i jakich dźwięków zilustrowane zostało w filmie zachowanie 
lwa? Następnie odtwórz uczniom początkowy fragment Karnawału zwierząt autorstwa Camille’a Saint-
-Saënsa (znajdziesz go na stronie Muzykoteki: https://tiny.pl/tgz4h), zatytułowany Wstęp i marsz królewski 
lwa. Po wspólnej lekturze muzycznej porozmawiaj z uczniami na temat podobieństw i różnic w tematach 
muzycznych ilustrujących zachowanie lwa.

Motywy

 ◉ Zapytaj uczniów o to, czy mogliby podać przykłady innych filmów, w których bohaterem jest lew (np. Król 
Lew, Madagaskar, Mia i biały lew)? Czy ukazywane w nich lwy są do siebie podobne? A może w jakiś 
sposób się od siebie różnią?

 ◉ Zapytaj uczniów o to, czy mogliby podać przykłady innych filmów i tekstów literackich, w których głów-
nymi bohaterami są zwierzęta? Co takie utwory często symbolizują? Czy zilustrowane w nich zachowanie 
zwierząt jest niekiedy symbolem zachowania ludzi? Których zwierzęcych bohaterów uczniowie lubią 
najbardziej?

https://tiny.pl/tgz4h
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Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Poproś uczniów o to, aby postarali się scharakteryzować sportretowane w filmie zoo. Co na jego temat 
sądzą? Czy zoo w rzeczywistości tak wygląda? Czy jest to artystyczna wizja twórców filmu? Czy podoba im 
się wielkość znajdujących się w nim klatek? Czy uczniowie chcieliby zmienić ich rozmiar? Czy zwierzęta 
w ogóle powinny mieszkać w klatkach?

 ◉ Zapytaj uczniów o to, co sądzą na temat scenografii wykorzystanej w filmie? Czy jej wykonanie było łatwe 
czy trudne? W ilu miejscach rozgrywa się akcja filmu? Jak dużo różnych scenografii musieli przygotować 
jego twórcy (np. scenografię przedstawiającą zoo, miasto, różne wnętrza budynku, helikopter, dżunglę)? 
Czy uczniowie sami potrafiliby stworzyć podobną scenografię?

Montaż

 ◉ Zapytaj uczniów o to, czym ich zdaniem jest montaż? Czy kiedyś słyszeli ten termin? Następnie 
wyświetl uczniom początek filmu i zapytaj ich o to, czy został on zrealizowany za pomocą ciągłej 
pracy kamery? A może dostrzegają w nim jakieś łączenia?
PODPOWIEDŹ: W tym fragmencie można dostrzec przykłady cięć montażowych. Do czego służą 
cięcia montażowe? Czy wykorzystane zostały tylko na samym początku obejrzanego utworu? A może 
występują w całym filmie? Czy montaż jest ważnym elementem filmu?
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Pomysły na ćwiczenia
Pisanie i czytanie 

 ◉ Przygotuj na zajęcia anagramy/rozsypanki literowe na podstawie nazw różnych zwierząt (np. ewl – 
lew, fayrża – żyrafa). Następnie poproś uczniów, aby próbowali rozszyfrować, jakie nazwy zwierząt się 
pod nimi kryją. W tym celu niech w odpowiedniej kolejności ułożą wszystkie litery.

 ◉ Przepisz na tablicę wierszyk Lew autorstwa Jana Brzechwy (pochodzący z utworu Zoo). Następnie 
poproś uczniów o to, aby po cichu go przeczytali. Po wspólnej lekturze porozmawiaj z nimi na temat 
podobieństw i różnic w zachowaniu lwa, które zostało zilustrowane zarówno w przeczytanym utworze, 
jak i w obejrzanym filmie. Na koniec zaproponuj, aby uczniowie sami spróbowali wymyślić własną 
rymowankę na temat lwa.

Słuchanie i mówienie

 ◉ Poproś uczniów o to, aby wspólnie wymyślili historię o lwie – królu zwierząt. Można wykorzystać do tego 
podstawowe narzędzia zaczerpnięte z metody storytellingu. Usiądź razem z uczniami w kole (np. na krze-
słach lub na podłodze), a następnie poproś ich, aby każdy z nich po kolei rozwijał o dalsze wątki tworzoną 
przez wszystkich, wspólną opowieść. Jakie przygody będzie miał Wasz lew?

 ◉ Przygotuj na lekcję kadry z filmu Nie drażnić lwa, które będą przedstawiać jego najważniejsze sceny. 
Następnie poproś uczniów o to, aby ułożyli je w odpowiedniej kolejności i na ich podstawie opowiedzieli 
fabułę obejrzanego filmu.
PODPOWIEDŹ: Fotosy z filmu Nie drażnić lwa znajdziesz na stronie Fototeki: www.fototeka.fn.org.pl

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Poproś uczniów, aby z wykorzystaniem włóczki, papieru kolorowego i krepiny stworzyli imponujące, 
puchate grzywy lwa (do umocowania materiałów można wykorzystać m.in. opaski lub okręgi sklejone 
z pasma papieru). Następnie załóżcie je wszyscy na głowę i przez moment pobawcie się w stado 
rozbrykanych lwów.

 ◉ Nawiązując do fragmentu filmu, w którym lew kieruje ruchem, zapytaj uczniów, czy znają jakieś znaki 
drogowe. Następnie sam pokaż im kilka wybranych przez siebie znaków i powiedz, co oznaczają. 
Po tym krótkim wstępnie poproś uczniów, aby sami spróbowali wykonać wszystkie te znaki 
z wykorzystaniem m.in. patyczków, papieru kolorowego, kartonu, kredek. Po wykonaniu wszystkich 
znaków rozstawcie je po całej sali i postarajcie przypomnieć sobie, co każdy z nich oznacza (wspólnie 
udając np. rowerzystów lub kierowców samochodów). Możesz też poprosić uczniów, aby każdy z nich, 
z wykorzystaniem dostępnych materiałów, stworzył swój własny, nieistniejący dotąd znak i wymyślił 
jego znaczenie (np. nakaz jedzenia lodów, obowiązek dobrego zachowania etc.). 

Zadania aktywizujące

 ◉ Razem z uczniami stwórzcie wspólnie fantastyczną menażerię. Niech każdy pomyśli, w jakie 
zwierzę chciałby się wcielić? W lwa, tygrysa, surykatkę, leniwca, kraba palmowego, a może lemura 
(podpowiedz uczniom, że w tym ćwiczeniu warto przypomnieć sobie nieoczywiste przykłady zwierząt 
– wtedy będzie zabawniej)? Następnie poproś wszystkich, abyście wspólnie spróbowali zachowywać 
się jak wybrane zwierzęta. Możecie również próbować wzajemnie odgadnąć, jakie zwierzęta udajecie 
(bawiąc się np. w zwierzęce kalambury). Możecie także wymieniać po kolei nazwy różnych zwierząt, 
a następnie wspólnie odgrywać ich zachowania. Zadanie można wykorzystać jako formę energizera. 

http://www.fototeka.fn.org.pl
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 ◉ Po obejrzeniu filmów zaproponuj uczniom, abyście wspólnie za kilka dni zorganizowali zwierzęcą 
dyskotekę. Poproś ich, aby pomyśleli nad łatwymi do wykonania kostiumami zwierząt (możecie 
je też wspólnie wykonać w czasie zajęć). Możecie też przyjść wszyscy ubrani w przygotowane 
wcześniej lwie grzywy. W czasie dyskoteki, ubrani w zwierzęce kostiumy, wymyślcie wspólnie kroki 
np. do piosenki Wyginam śmiało ciało pochodzącej z filmu Madagaskar. Możesz też zorganizować 
razem z uczniami bal zwierząt w nawiązaniu do utworu Karnawał zwierząt autorstwa Camille’a Saint-
Saënsa (https://tiny.pl/tgz4h).

Edukacja środowiskowa

 ◉ Wykorzystaj obejrzany film jako pretekst do rozważań na temat praw zwierząt. Czy zwierzęta można 
krzywdzić? Przeprowadź z uczniami krótką burzę mózgów na temat tego, jak ich zdaniem powinna 
wyglądać właściwa opieka nad zwierzętami. 

 ◉ W odniesieniu do sportretowanego w filmie zachowania lwa i innych bohaterów porozmawiaj 
z uczniami na temat zasad dobrego wychowania. W tym celu zaproponuj im wspólne odgrywanie 
scenek (ukazujących właściwie i niewłaściwe zachowania). Czy warto przestrzegać zasad dobrego 
wychowania?

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Podziel uczniów na grupy i poproś każdego z jej członków, aby narysował podobiznę wylosowanego 
i przygotowanego przez Ciebie wcześniej zwierzęcia (np. lwa, antylopy, strusia, pająka). 
Po wykonaniu zadania rozdaj uczniom pakiet nazw tych zwierząt zapisanych w różnych językach 
(np. po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku) i poproś ich o to, aby wspólnie spróbowali 
dopasować je do stworzonych przez nich rysunków. Następnie wspólnie nauczcie się ich wymowy 
(np. z wykorzystaniem stron Google Translate czy Forvo).

 ◉ Poproś uczniów, aby z plasteliny i innych dostępnych materiałów wspólnie stworzyli wielkie zoo. 
Następnie zapytaj ich o to, co sądzą na temat krat? Czy kraty w zoo są potrzebne? Czy zwierzęta 
w zoo zawsze są szczęśliwe (możesz odwołać się do zachowania ukazanego w filmie lwa)? A może 
zwierzęta powinny żyć na wolności, a nawet w swoim naturalnym środowisku? Co by się jednak 
stało, gdybyśmy usunęli kraty? Czy wszystkie zwierzęta są dla siebie bezpieczne? Czy wszystkie 
zwierzęta są bezpieczne dla ludzi? Na zakończenie poproś uczniów, aby, korzystając ponownie 
z dostępnych materiałów i stworzonych przez siebie figurek, wspólnie wymyślili projekt miejsca, 
które rozwiązywałoby wszystkie te problemy.

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

https://tiny.pl/tgz4h

