
1

Nie wszystko złoto, 
co się świeci
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NIE WSZYSTKO ZŁOTO, 
CO SIĘ ŚWIECI
Wstęp opracowała Dorota Gołębiowska
Lekcja NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI, 
na którą składają się filmy Król Midas (1963) 
w reż. Lucjana Dembińskiego oraz Nielotek (1984) 
w reż. Łucji Mróz, rekomendowana jest przede 
wszystkim do pracy z uczniami klas 4–6 szkoły 
podstawowej, ale może być także inspiracją do zajęć 
z dziećmi na I etapie edukacji, gdy wprowadzane 
są one w świat wartości, a działania wychowawcze 
nakierowuje się na kształtowanie u nich właściwych 
wzorców postępowania. 
II etap edukacji to czas, w którym dzieci poznają 
wartości uniwersalne oraz takie, które są istotne dla 
konkretnej społeczności. Zatem ważnym elementem 
procesu edukacji i wychowania staje się budowanie 
u młodego człowieka postawy szacunku wobec 
drugiego człowieka oraz wobec wyznawanych przez 
niego zasad. Jest to także czas, kiedy młodzi ludzie 
konkretyzują swoje marzenia dotyczące przyszłości 
oraz odkrywają własne możliwości i predyspozycje. 
Rozmowy o tym, co jest ważne i wartościowe 
w życiu człowieka, warto rozpoczynać jak najwcze-
śniej, aby pomóc dziecku odnaleźć się w świecie, 
w którym wartości zastępowane bywają przez 
wykreowane potrzeby i mody, zaś dobra mate-
rialne często przesłaniają inne aspekty życia. 
Wychowanie świadomego, wrażliwego na innych, 
refleksyjnego i samodzielnie myślącego młodego 
człowieka jest niezwykle trudnym wyzwaniem 
dla wszystkich odpowiedzialnych za to środowisk. 

Narzędziem wartym wykorzystania w tym procesie 
są filmy animowane. Te zaproponowane w lekcji 
NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI poka-
zują drogę bohaterów do rozpoznania, co jest dla 
nich najważniejsze, jaka ścieżka życiowa okazuje się 
tą właściwą. Pomogą one stworzyć sytuacje eduka-
cyjne do rozważań na temat rozpoznawania właści-
wych wzorców postępowania, kreowania fascynacji 
pozorami i atrakcjami, dostrzegania istotnej roli 
najbliższego środowiska, formułowania i realizacji 
marzeń, a także na temat podejmowania decyzji 
i przewidywania ich konsekwencji. 
Zaproponowane w tej lekcji filmy mogą też być 
ciekawym punktem wyjścia lub kontekstem 
do zajęć z zakresu edukacji kulturalnej. Film Król 
Midas warto wykorzystać na zajęciach z języka 
polskiego dotyczących mitów greckich, ale też 
z muzyki (np. na temat funkcji muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w tym filmie). Z kolei w Nielotku 
uczniowie bez trudu znajdą nawiązanie do obecnej 
w zestawie lektur obowiązkowych Bajki o rybaku 
i rybce Aleksandra Puszkina. 
Filmy z omawianej lekcji z powodzeniem posłużyć 
mogą także wprowadzeniu młodych widzów 
do świata animacji lalkowej i rysunkowej oraz stać 
się inspiracją dla twórczości artystycznej uczniów 
z wykorzystaniem środków wyrazu właściwych dla 
filmu animowanego.
 

Dzięki pracy w z lekcją NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI uczeń:

 ◉ doskonali umiejętność odbioru dzieła filmo-
wego;

 ◉ poznaje mit o królu Midasie;
 ◉ bogaci wiedzę na temat wierzeń starożytnych 

Greków;
 ◉ określa funkcje muzyki w filmie;
 ◉ określa tematykę oraz problematykę filmo-

wego tekstu kultury;
 ◉ przedstawia własne rozumienie filmu 

i je uzasadnia;
 ◉ wskazuje wartości w utworze oraz określa 

wartości ważne dla bohatera;

 ◉ rozumie swoistość tekstów kultury przyna-
leżnych do filmu;

 ◉ wyodrębnia elementy dzieła filmowego;
 ◉ odnosi tematykę dzieła filmowego 

do własnych obserwacji i doświadczeń;
 ◉ poszerza swoją wiedzę na temat filmu animo-

wanego (np. rozpoznaje techniki animacji) 
oraz elementów historii polskiego kina;

 ◉ odczytuje konteksty i nawiązania do innych 
tekstów kultury;

 ◉ bogaci słownictwo dotyczące świata wartości, 
marzeń, aspiracji itp.;
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 ◉ ćwiczy umiejętność tworzenia wypowiedzi 
ustnych i pisemnych w odniesieniu do filmu;

 ◉ rozwija świadomość wartości uznanych przez 
środowisko domowe, szkolne, lokalne i naro-
dowe;

 ◉ rozwija umiejętność nazywania poznanych 
wartości, oceny postępowania innych ludzi, 
odwoływania się w ocenie do przyjętych 
zasad i wartości; 

 ◉ doskonali umiejętność analizowania procesu 
podejmowania decyzji oraz przyjmowania 
konsekwencji swojego postępowania; 

 ◉ odkrywa, że jego wybór rodzi konsekwencje, 
które dotyczą jego samego; 

 ◉ dostrzega, że każdy powinien brać odpowie-
dzialność za swoje wybory;

 ◉ określa, co jest dobre, a co jest złe, w otacza-
jącym go świecie i w świecie poznawanych 
tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego 
zdania;

 ◉ pogłębia umiejętność tworzenia relacji, 
współdziałania, współpracy oraz samo-
dzielnej organizacji pracy w małych grupach; 

 ◉ rozwija umiejętność samodzielnego wyra-
żania swoich oczekiwań i potrzeb osobistych 
oraz społecznych; 

 ◉ podejmuje próby integracji sztuk, tworząc 
zespołowo film animowany;

 ◉ podejmuje próbę redagowania scenariusza 
filmowego zainspirowanego obejrzanymi 
filmami animowanymi.



4

Czy dobrze być pingwinem? – 
rozmowa po obejrzeniu filmu 
Nielotek w reż. Łucji Mróz
Opracowanie metodyczne Dorota Gołębiowska

Etap edukacyjny:
klasa V szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski, ostatnią część zajęć można 
zrealizować na godzinie wychowawczej

Czas trwania zajęć:
3 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do pogłębio-
nego odbioru filmu animowanego oraz 
do refleksji na temat własnych marzeń, 
aspiracji i predyspozycji.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ omawia elementy świata przedsta-
wionego w filmie Nielotek;

 ◉ posługuje się pojęciami właściwymi 
dla sztuki filmowej;

 ◉ określa tematykę oraz problema-
tykę utworu;

 ◉ opowiada o wydarzeniach fabuły 
oraz ustala kolejność zdarzeń 
i rozumie ich wzajemną zależność;

 ◉ rozróżnia i wyjaśnia elementy reali-
styczne i fantastyczne w utworach;

 ◉ przedstawia własne rozumienie 
utworu i je uzasadnia; 

 ◉ wykorzystuje w interpretacji 
tekstów doświadczenia własne oraz 

elementy wiedzy o kulturze (Bajkę 
o rybaku i rybce A. Puszkina);

 ◉ wyraża własny sąd o postaciach 
i zdarzeniach; 

 ◉ wskazuje wartości w utworze oraz 
określa wartości ważne dla boha-
tera;

 ◉ tworzy wypowiedzi pisemne zwią-
zane z treścią utworu;

 ◉ wskazuje na globusie lub mapie 
świata miejsca występowania 
pingwinów i nazywa te części 
świata.

Metody i formy pracy:
praca z filmowym tekstem kultury, 
burza mózgów, dyskusja kierowana, 
debata za i przeciw, ćwiczenia redak-
cyjne; praca z całym zespołem, 
w grupach oraz indywidualna

Środki dydaktyczne:
film Nielotek w reż. Łucji Mróz (1984), 
kadry/fotosy z tego filmu, komputer 
i rzutnik multimedialny, mapa świata 
lub globus, diagram z wykreślanką

Słowa kluczowe:
pingwin, marzenia, predyspozycje, 
złota rybka, społeczność, indywidu-
alizm, wartości, priorytety, osiąganie 
celów, film animowany
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Przebieg zajęć

1 Źródło zdjęcia: flickr.com/photos/linpadgham/2590000620/ Licencja: creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Edycja: kadrowanie

1. Rozpoczęcie zajęć. Rozmowa wstępna. Praca 
z całym zespołem.  
Nauczyciel wita uczniów oraz informuje, że boha-
terem zajęć będzie pingwin. Zapisuje na tablicy część 
tematu: Czy dobrze być pingwinem? 
Prosi, aby uczniowie przypomnieli sobie, co wiedzą 
o pingwinach jako zwierzętach, ale także jako boha-
terach książek i filmów. Wyjaśnia, że za chwilę 
będą zapisywali przytaczane informacje. Notatka 
może być sporządzona w postaci tabeli lub mapy 
myśli. Prowadzący ustala jednak, że po lewej stronie 
kartki zapisywane będą informacje o charakterze 
naukowym, zaś po prawej dotyczące sfery kultury. 
Rozdaje zdjęcia pingwinów (np. takie, jak w załącz-
niku nr 1), które uczestnicy przyklejają na środku 
kartki (w zeszycie lub na kartce A4).
Następnie uczniowie, pracując metodą burzy 
mózgów, podają informacje naukowe o pingwi-

nach. Mogą korzystać z internetu na dostępnych 
urządzeniach mobilnych. Zweryfikowane fakty 
uwzględniają w swoich notatkach. Prowadzący 
prosi, aby chętni uczniowie wskazali na mapie 
lub globusie miejsca występowania pingwinów. 
Podsumowuje informacje, akcentując, że pingwiny 
są ptakami nielotnymi. Następnie rozdaje diagramy 
z wykreślankami (załącznik nr 2) i prosi, aby dzieci 
znalazły tytuły ośmiu filmów o pingwinach ukryte 
na diagramie. Po upływie wyznaczonego czasu 
prowadzący sprawdza poprawność pracy (może 
wyświetlić wykreślankę z zaznaczonymi odpo-
wiedziami) i poleca zapisanie odnalezionych 
tytułów. Pyta, czy uczniowie przypominają sobie 
tytuły książek, których bohaterami są pingwiny. 
Jeśli zachodzi potrzeba, wymienia tytuły lektur. 
Uczniowie uzupełniają i porządkują notatki. 
Przykładowa notatka:

Co wiemy o pingwinach?

Informacje naukowe 1

Pingwin cesarski

Informacje kulturalne

 ◉ należą do rodziny ptaków 
nielotnych (bezlotki),

 ◉ wzrost: 30–33 cm (pingwin 
mały, 100–130 cm 
(pingwin cesarski)

 ◉ waga: 1,5 kg (pingwin 
mały), 23 kg (pingwin 
cesarski),

 ◉ żyją stadnie, najwięcej żyje 
na obrzeżach Antarktydy, 
ale także na południowych 
wybrzeżach Ameryki Połu-
dniowej i Afryki, 

 ◉ są niezwykle zwinne 
i szybkie, znakomicie 
pływają,

 ◉ obecnie żyje 17 gatunków 
pingwinów, wszystkie one 
są pod ochroną.

Pingwiny bohaterami książek:
Zaczarowana zagroda Aliny 
i Czesława Centkiewiczów,
Mały pingwin Pik-Pok Adama 
Bahdaja.

Pingwiny bohaterami filmów:
Mały pingwin Pik-Pok,
Pingwiny z Madagaskaru, 
Zakochany pingwin,
Happy Feet: Tupot małych 
stóp, Pingu, Marsz pingwi-
nów, Waleczne pingwiny, Pan 
Popper i jego pingwiny.

https://www.flickr.com/photos/linpadgham/2590000620/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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2. Przygotowanie do projekcji.
Nauczyciel wyjaśnia, że poprzednia część zajęć była 
wprowadzeniem do projekcji filmu animowanego 
pt. Nielotek w reż. Łucji Mróz, którego głównym 
bohaterem jest pingwin. Prosi, aby uczniowie zwró-
cili szczególną uwagę na: zastosowaną technikę 
animacji (jeśli istnieje potrzeba, nauczyciel przypo-
mina podstawowe techniki – są one wymienione 
w opracowaniu filmoznawczym znajdującym się 
w tej lekcji), postacie występujące w filmie, miejsca 
wydarzeń, nastrój filmu, zastosowaną kolorystykę, 
warstwę dźwiękową.

3. Projekcja filmu Nielotek. Rozmowa po filmie. 
Praca z całym zespołem.
Nauczyciel informuje, że obejrzany film 
powstał w 1984 r. Wyreżyserowała go i opra-
cowała plastycznie Łucja Mróz. Otrzymał on 
nagrodę za muzykę Krzysztofa Suchodolskiego 
(1986, Ogólnopolski Festiwal Filmów dla Dzieci 
i Młodzieży) oraz Nagrodę imienia Zenona 
Wasilewskiego w kategorii najlepszy film animo-
wany dla dzieci. Prowadzący inicjuje rozmowę, 
podczas której uczniowie przedstawią swoje 
odczucia i refleksje powstałe pod wpływem 
projekcji. Zadaje pytania:

 ◉ Czy podobał wam się film?
 ◉ Co wam się w nim podobało, a co nie?
 ◉ O czym jest ten film waszym zdaniem? 

(np.: o spełnianiu marzeń, o docenianiu 
swojego środowiska, o skutkach nieprze-
myślanego formułowania życzeń, o poszu-
kiwaniu szczęścia poza swoim najbliższym 
środowiskiem itp.)

 ◉ Do kogo odnosi się tytuł filmu i co on oznacza? 
(do pingwinka, który chciał latać, ale nie mógł, 
nawiązuje do marzenia, które nie może być 
spełnione)

 ◉ Jakie postacie występują w filmie? (pingwinek 
i inne pingwiny, mewy, rybki, złota rybka, 
kontrolerzy lotów na lotnisku)

 ◉ Gdzie toczy się akcja?  (na lodowym wybrzeżu 
w okolicy stacji badawczej i na lotnisku)

 ◉ Jaka technika animacji została zastosowana?  
(animacja rysunkowa)

 ◉ Co składa się na ścieżkę dźwiękową filmu? 
(odgłosy pingwinów, „głos” złotej rybki, 
odgłosy burzy, dźwięki alarmu na lotnisku, huk 
samolotu rozbijającego się o lodową górę oraz 
muzyka)

4. Rekonstrukcja zdarzeń. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli uczestników na pięć grup. Każdej 
z nich rozdaje komplet fotosów z animacji i prosi, 
aby uczniowie ułożyli je w kolejności zgodnej 
z przebiegiem wydarzeń w filmie (załącznik nr 3), 
a następnie na odwrocie poszczególnych kadrów 
zapisali związane z nimi wydarzenia w formie 
zdań oznajmujących. Uczestnicy układają foto-
grafie we właściwej kolejności. Przedstawiciele grup 
sprawdzają, czy ustalenia poszczególnych zespołów 
są takie same, zaś nauczyciel pomaga w pracy 
i koryguje działania uczniów. Następnie prowa-
dzący prosi, aby przedstawiciele grupy pierwszej 
opowiedzieli o wydarzeniach, których dotyczą dwa 
pierwsze zdjęcia, grupa druga opowiada o wyda-
rzeniach, z którymi związane są zdjęcie trzecie oraz 
czwarte i tak dalej, aż piąta grupa opowie o wydarze-
niach pokazanych na dwóch ostatnich fotografiach. 
Nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie nie pomi-
nęli wydarzeń, które nie są zaprezentowane na zdję-
ciach (zdarzenia na lotnisku). Prowadzący czuwa nad 
przebiegiem pracy i koryguje ją. Na zakończenie tej 
części pyta, czy wszystkie wydarzenia w tym filmie 
są realistyczne, czy wszystkie mogły się zdarzyć 
naprawdę. Uczniowie zauważają, że zamienienie 
pingwinka przez złotą rybkę w balon oraz w samolot 
to wydarzenia fantastyczne. Prowadzący pyta, jakie 
znają utwory literackie czy filmy, w których wystę-
pują wydarzenia fantastyczne? Uczniowie powinni 
wymienić baśnie, a także fantasy. 

5. Analiza sceny na lotnisku. Praca z całym 
zespołem i w parach.  
Nauczyciel pyta, które wydarzenia uczniowie 
uważają za najbardziej emocjonujące i prosi 
o wskazanie, co wpływa na budowanie napięcia 
w danej scenie. Dzieci wymieniają dramatyczne 
sceny, w tym tę, która rozgrywa się na lotnisku. 
Prowadzący wyświetla scenę rozgrywającą 
się na lotnisku (04:45–05:28). Następnie pyta, 
czy dzieci poznają charakterystyczną sylwetkę 
samolotu, w który złota rybka zamieniła 
pingwinka. Uczniowie prawdopodobnie nie znają 
ikonicznej dla światowego lotnictwa pasażer-
skiego sylwetki samolotu Concorde. 
Nauczyciel wyjaśnia, że był to naddźwiękowy 
samolot pasażerski, wyprodukowany wspólnymi 
siłami przez Francję i Wielką Brytanię, który 
latał na trasie z Londynu i Paryża do Nowego 
Jorku i Waszyngtonu (w latach 1976–2003). 
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Trasę tę pokonywał w czasie o połowę krótszym 
niż zwykłe samoloty poddźwiękowe. Jego średnia 
prędkość przelotu wynosiła 2170 km/h. Nazwa 
Concorde (ang. concord, franc. concorde) w języku 
francuskim i angielskim ma podobne znaczenie – 
zgoda. Charakterystyczny dla sylwetki tego samo-
lotu był ruchomy „nos”, który dla pilotów opusz-
czano w trakcie startów i lądowań, aby polepszyć 
widoczność. Warto pokazać uczniom zdjęcia tego 
samolotu dostępne w internecie.
Prowadzący informuje, że za chwilę ponownie 
odtworzy scenę na lotnisku i prosi, aby uczniowie 
wynotowali wszystkie elementy, które budują 
napięcie w tej scenie należące do warstwy obrazu 
i warstwy dźwiękowej. Nauczyciel ponownie 
odtwarza fragment, po czym uczniowie wymie-
niają elementy:

 ◉ warstwy dźwiękowej: niepokojąca muzyka 
z nakładającymi się dźwiękami alarmu 
na lotnisku oraz syrenami kolumny wozów 
strażackich zmierzających na pas startowy,

 ◉ warstwy wizualnej: obracające się nerwowo 
anteny radarów, dramatyczne gesty sylwetek 
ludzkich w wieży kontroli lotów, dla podkre-
ślenia równoczesności i dramaturgii zdarzeń 
zastosowano montaż równoległy (przepla-
tanie ujęć pokazujących sytuację z różnych 
perspektyw, np. ze strony samolotu, wieży 
kontroli lotów, pracownika na płycie 
lotniska), zastosowanie szybkiego montażu 
(szybko po sobie następują krótkie ujęcia), 
dla podkreślenia tempa wydarzeń zastoso-
wano dwa ujęcia w jednym kadrze (widzimy 
równocześnie przerażonych kontrolerów lotu 
i pas startowy). Scenę dynamizują też nastę-
pujące po sobie różne plany filmowe, np.: 
plan pełny (05:13), zbliżenie (05:07), plan 
ogólny (05:22), półzbliżenie (05:24). Jeśli 
istnieje potrzeba, nauczyciel przypomina 
pojęcia: kadr, ujęcie, scena, montaż, plany 
filmowe.

Prowadzący pyta, jakich części mowy użyjemy 
najwięcej, opisując sytuację zaistniałą na lotnisku, 
jeśli chcemy podkreślić, że wiele wydarzeń ma 
miejsce w tym samym czasie. Uczniowie zauważą 
pewnie, że taki opis będzie zawierał wiele czasow-
ników.
Prowadzący rozdaje karty pracy (załącznik nr 4) 
i prosi, aby uczniowie, pracując w parach, stworzyli 
bank czasowników (w formie trzeciej osoby liczby 

pojedynczej czasu teraźniejszego), które nazy-
wałyby czynności samolotów, ludzi na lotnisku, 
straży pożarnej. Po upływie określonego czasu 
uczniowie czytają zapisane nazwy czynności:

 ◉  samolotu/samolotów  
(nadlatuje, kołuje, ląduje, startuje, wznosi się, 
wymija, odlatuje, sygnalizuje itp.),

 ◉  ludzi na lotnisku  
(zauważa, dostrzega, wypatruje, kieruje, 
krzyczy, wymachuje, woła, wskazuje itp.),

 ◉  straży pożarnej zaangażowanej w akcję 
na lotnisku  
(pędzi, goni, nadjeżdża, zabezpiecza, 
dogania, współpracuje, reaguje itp.).

Podsumowując tę część pracy, nauczyciel pyta, jak 
dzieci zrozumiały omawianą scenę. Uczniowie 
prawdopodobnie zauważą, że pingwinek-samolot 
wprowadził swym pojawieniem się ogromny 
chaos, sprowadził zagrożenie oraz przeraził ludzi. 
Nie wiedział, jak się zachować, nie pasował do tego 
miejsca, nikt go tu nie oczekiwał.

6. Rozmowa o głównym bohaterze i próba inter-
pretacji filmu.  
Refleksja kończąca poprzednią część może być 
punktem wyjścia do rozmowy o głównym bohaterze 
filmu. Prowadzący pyta:

 ◉ Czym pingwinek różnił się od pozostałych 
przedstawicieli swojej społeczności? 
(lubił oddalać się od stada, był ciekawski, 
samotnie wybrał się na niebezpieczną 
i niezwykłą dla pingwinów wyprawę 
na lodową górę, za którą zauważył stację 
badawczą)

 ◉ O czym marzy główny bohater i kto pomaga 
mu w realizacji marzeń? 
(zazdrościł ptakom i balonom – chciał latać; 
w realizacji marzenia pomagała mu złota 
rybka)

 ◉ Czy spotkaliście się wcześniej z postacią 
złotej rybki? Uczniowie powinni przypo-
mnieć sobie Bajkę o rybaku i rybce A. Pusz-
kina. Nauczyciel pyta uczniów, co łączy, 
a co dzieli historię o Nielotku oraz o rybaku 
i jego chciwej żonie? Uczniowie zwracają 
uwagę, że w filmie sam pingwinek złowił 
rybkę i skorzystał z dwóch życzeń, w bajce 
Puszkina złota rybka spełnia wiele życzeń 
zachłannej żony rybaka. Historie różnią się 
też zakończeniami. Łączy je postać złotej 



8

rybki, która spełnia życzenia w zamian 
za darowanie życia.

 ◉ Prowadzący podkreśla, że nawiązywanie 
do innych tekstów kultury jest częstym 
zabiegiem artystycznym. Prosi o określenie, 
jaką funkcję spełnia to nawiązanie w filmie 
Nielotek.

 ◉ Czy pingwinkowi rzeczywiście udaje się 
spełnić marzenie?  
(uczniowie zauważają, że wprawdzie 
pingwinek wzniósł się ponad ziemię, ale 
każda próba kończyła się niebezpiecznie dla 
niego)

 ◉ Co było powodem takiego zakończenia 
dwóch prób spełnienia marzeń o lataniu? 
(być może pingwinek niewłaściwie sformu-
łował swoje życzenie)

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z „dymkami” 
(załącznik nr 5) i prosi, aby zapisali, jak dokładnie 
mogły brzmieć dwa życzenia pingwinka, skoro 
rybka zamieniła go najpierw w balon, a później 
w samolot. Uczniowie zapisują, a następnie konsul-
tują swoje ustalenia w parach. Uczestnicy przedsta-
wiają treść pierwszego życzenia, a następnie okre-
ślają, jakie były jego skutki pozytywne i negatywne:

Np.: „Chciałbym być balonem”

SKUTKI

POZYTYWNE
Np.: uniósł się w powietrze, poczuł przyjem-
ność latania, obejrzał swoje rodzinne strony 
z góry.

NEGATYWNE
Np.: znalazł się w niebezpieczeństwie z po-
wodu burzy, zranił się o skałę, spadł z dużej 
wysokości, przestraszył się.

Następnie uczniowie zapisują treść drugiego życzenia oraz określają jego skutki pozytywne i negatywne:

Np.: „Chciałbym być samolotem”

SKUTKI

POZYTYWNE
Np.: uniósł się wysoko ponad ziemię, poczuł 
przyjemność latania, obejrzał świat z góry, 
zobaczył nieznane dotąd miejsca.

NEGATYWNE
Np.: spowodował chaos na lotnisku, doprowa-
dził do zagrożenia życia wielu 
pasażerów, sam również znalazł się w nie-
bezpieczeństwie, rozbił się o górę, o mało nie 
utonął.

Nauczyciel prosi uczniów o refleksje i wnioski, 
jakie wynikają z doświadczenia pingwinka. 
Powinni oni zauważyć, że każda decyzja musi być 

przemyślana i przed podjęciem jej warto rozważyć 
skutki, aby zminimalizować te negatywne.
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7. Debata za i przeciw.  
Nauczyciel prosi, aby uczniowie zastanowili się, 
czy pingwinek postąpił właściwie, czy warto 
było ponosić tak duże ryzyko dla przeżyć, które 
były jego udziałem. Czy warto starać się zreali-
zować marzenia, które wydają się nierealne? Prosi, 
aby po jednej stronie sali usiedli ci, którzy uważają, 
że warto było, po drugiej zaś ci, którzy uważają, 
że nie było warto. Następnie chętni uczniowie 
uzasadniają, dlaczego zajęli miejsce po określonej 
stronie. Nauczyciel moderuje debatę. Jeśli w jej 
trakcie ktoś zmieni zdanie, przesiada się na drugą 
stronę sali. Podsumowując dyskusję, nauczyciel 
prosi, aby każdy z uczniów zapisał w zeszycie swoje 
stanowisko i uzasadnił je.
Na zakończenie tej części zajęć nauczyciel pyta, jak 
zakończyła się historia Nielotka. Uczniowie zauwa-
żają, że zakończyła się szczęśliwie, bo pingwin rado-
śnie wrócił do swojego stada. Jeśli wystarczy czasu, 
nauczyciel wyświetla ostatni fragment filmu i prosi, 
aby uczniowie powiedzieli, co podkreśla radosne 
zakończenie filmu. Dzieci zwracają uwagę na wesołą, 
skoczną muzykę.
Podsumowując pracę nad filmem, prowadzący 
poleca, aby uczniowie zastanowili się, jaki morał 
czy wniosek wynika z obejrzanej animacji. Chętni 
dzielą się swoimi refleksjami.

8. Jak spełniać swoje marzenia bez pomocy złotej 
rybki? Formułowanie celów metodą SMART. 
Praca z całym zespołem i indywidualna.  
Ostatnia część zajęć, poświęcona precyzowaniu 
marzeń i próbom zmieniania ich w cele życiowe, 
może być zrealizowana na godzinie wychowawczej. 
Prowadzący rozdaje uczniom po osiem karteczek 
(mogą być w kształcie chmurek) i prosi, aby na każdej 
z karteczek zapisali swoje jedno marzenie, a następnie 
podzielili zapisane marzenia na realne i nierealne. 
Te realne uczniowie dzielą na długoterminowe 
i krótkoterminowe, a spośród krótkoterminowych 
wybierają jedno, które za chwilę zapiszą w formie 
celu do realizacji w konkretnym terminie. 

Prowadzący przedstawia uczniom popularną 
metodę formułowania realizowalnych celów 
SMART. Objaśnia znaczenie poszczególnych pojęć: 

S – czyli sprecyzowany (bardzo konkretnie nazwany, 
np. nauczę się grać na gitarze)
M – czyli mierzalny (musimy wiedzieć, po czym 
poznać, że cel został osiągnięty)
A – czyli atrakcyjny (nie może być nudny, musi nam 
na osiągnięciu celu zależeć)
R – czyli realistyczny (czyli możliwy do osiągnięcia, 
np. zanim postawię sobie cel, że nauczę się grać 
na gitarze, muszę wiedzieć, że będę mieć gitarę 
do dyspozycji, nauczyciela, czas na lekcje itp.)
T – czyli terminowy (powinniśmy ustalić dokładnie 
termin, w jakim chcemy osiągnąć cel).

Nauczyciel prosi uczestników, aby wspólnie, zgodnie 
z metodą SMART, sformułowali cel dotyczący nauki 
gry na gitarze. Uczniowie proponują konkretne 
brzmienie celu i, pracując w parach, sprawdzają, 
czy cel jest SMART. Gdy ustalą ostateczna wersję, 
chętni prezentują ją na forum klasy. 
Następnie uczniowie wracają do zapisanego 
na karteczce własnego marzenia i zastanawiają się, 
jak je zapisać w postaci celu SMART. Pracują indy-
widualnie. Jeśli ktoś chce głośno przeczytać sformu-
łowany przez siebie cel, koleżanki i koledzy pomagają 
mu sprawdzić, czy realizuje on omawiane zasady. 
Następnie prowadzący prosi, aby uczniowie zapi-
sali kolejne kroki/działania, które musza wykonać, 
aby osiągnąć cel. Jeśli istnieje taka potrzeba, można 
to najpierw przećwiczyć na przykładzie działań 
prowadzących do celu, jakim jest nauczenie się gry 
na gitarze.
Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi, aby uczniowie 
zachowali swoje kartki z zapisanymi marze-
niami, aby mogli od czasu do czasu do nich wrócić 
i zastanowić się, czy można któreś z nich zamienić 
na konkretny, realizowalny cel.
Następnie dziękuje uczniom za udział w zajęciach 
i nagradza najaktywniejszych.
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Praca domowa
Do wyboru:

 ◉ Napisz dynamiczną, ciekawą relację z wyda-
rzeń na lotnisku, ukazanych w filmie 
Nielotek. Skorzystaj z banku czasowników 
zgromadzonych podczas zajęć. Jeśli masz 
taką możliwość, nagraj swoją wypowiedź 
w formie relacji dziennikarskiej „z ostatniej 
chwili”.

 ◉ Jak sądzisz, kto mógłby być narratorem 
Nielotka? Wybierz jedną scenę i napisz tekst 
dla narratora.

 ◉  Czy dobrze jest być pingwinem? Odpowiedz 
na to pytanie, odnosząc się do treści filmu 
i własnych przemyśleń.

Dla chętnych do opracowania w grupie:

 ◉ Korzystając z programu Pivot Animator, 
dostępnego bezpłatnie w internecie, przy-
gotujecie krótką animację zainspirowaną 
przygodą pingwinka, który marzył o lataniu. 
Przygotujcie scenariusz swojego filmiku. 
Podzielcie się zadaniami.
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Załącznik nr 1

Pingwin cesarski

Źródło: flickr.com/photos/linpadgham/2590000620/ Licencja: creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Edycja: kadrowanie

https://www.flickr.com/photos/linpadgham/2590000620/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Załącznik nr 2
Wykreślanka z tytułami 8 filmów, których bohaterami są pingwiny

Z P A P A N P O P P E R I J E G O

A I T U P O T M A Ł Y C H S T Ó P

K N A Q W E R T Y U I O P A M D I

O G C Z X C V B N M A S D F A G N

C W B W E R T G H J K L U E R D G

H I G D F G P H J K L P I U S Y W

A N C P O I I T E D T G H W Z S I

N Y M W E R N T R E E R E W P G N

Y Z M A D A G A S K A R U B I N Y

P W L W R Y U W S D G H J K N L Z

I A Q A R T I W N K O R S C G Z C

N M W Z X C B N M L O P Y W W D O

G K R A B C D E F G H I J K I L Ł

W A L E C Z N E P I N G W I N Y C

I S T Q W A R N O G T O P O Ó O P

N D Y Q D F G H J K L N M V W C B

M A Ł Y P I N G W I N P I K P O K

G F U Z X C V B N M K O P L H U F
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Załącznik nr 2 – klucz odpowiedzi
Wykreślanka z zaznaczonymi odpowiedziami

Z P A P A N P O P P E R I J E G O

A I T U P O T M A Ł Y C H S T Ó P

K N A Q W E R T Y U I O P A M D I

O G C Z X C V B N M A S D F A G N

C W B W E R T G H J K L U E R D G

H I G D F G P H J K L P I U S Y W

A N C P O I I T E D T G H W Z S I

N Y M W E R N T R E E R E W P G N

Y Z M A D A G A S K A R U B I N Y

P W L W R Y U W S D G H J K N L Z

I A Q A R T I W N K O R S C G Z C

N M W Z X C B N M L O P Y W W D O

G K R A B C D E F G H I J K I L Ł

W A L E C Z N E P I N G W I N Y C

I S T Q W A R N O G T O P O Ó O P

N D Y Q D F G H J K L N M V W C B

M A Ł Y P I N G W I N P I K P O K

G F U Z X C V B N M K O P L H U F
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Załącznik nr 3
Fotosy z filmu Nielotek pochodzą ze strony fototeka.fn.org.pl
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Załącznik nr 4
Bank czasowników
Wypiszcie czasowniki, które mogą nazwać czynności, stany i działania:

 ◉  samolotu/samolotów  

 ◉  ludzi na lotnisku 

 ◉  straży pożarnej zaangażowanej w akcję na lotnisku 
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Załącznik nr 5

Życzenie pierwsze:

Życzenie drugie:



18

Opracowanie filmoznawcze Karol Jachymek

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom kadr przedstawiający Nielotka, 
głównego bohatera filmu, wydostającego się 
spod śniegu (ok. 0:36).

 ◉ Co robi pingwin? W jakim planie został 
przedstawiony główny bohater? Do czego 
wykorzystujemy w filmie zbliżenia? 
Co możemy rozpoznać dzięki zbliżeniom? 
Czy dzięki nim łatwiej nam zrozumieć 
emocje bohaterów? Czy zbliżenia ułatwiają 
nam utożsamianie się z bohaterami filmu? 
Dlaczego tak się dzieje?

Pokaż uczniom kadr przedstawiający Nielotka 
wyławiającego z wody rybę (ok. 2:28).

 ◉ Co wyłowił Nielotek? W co przemieni się 
wyłowiona przez niego ryba? Co według 
legend potrafi zrobić złota rybka? O speł-
nienie jakiego życzenia poprosi Nielotek? 
Ile życzeń Nielotka spełni dla niego złota 
rybka? Czy znasz przykłady innych historii 
lub opowieści, w których pojawia się postać 
złotej rybki? O co sam poprosiłbyś złotą 
rybkę, gdybyś ją złowił?

Pokaż uczniom kadr przedstawiający Nielotka 
przemieniającego się w samolot (ok. 4:09).

 ◉ W co za moment przemieni się Nielotek? 
Co uczniowie sądzą na temat tego pomysłu? 
Czy taka sytuacja mogłaby wydarzyć się 
naprawdę? Gdzie za chwilę poleci Nielotek? 
Co wydarzy się na lotnisku? Czy Nielotek 
będzie przemieniony w samolot już na zawsze? 
Jaki jest morał tej historii? Warto czy nie warto 
marzyć o „niebieskich migdałach”?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom fragment filmu, w którym 
słychać dźwięki wydawane przez pingwiny.

 ◉ Jakie dźwięki wydają pingwiny? W jaki 
sposób mogły zostać zrealizowane wszystkie 
te dźwięki? W jaki sposób można uzyskać 
efekt kroczenia po śniegu (efekt ten uzyskamy 
nadeptując na przykład na worek wypełniony 
mąką ziemniaczaną)? W jaki sposób tworzone 
są dźwięki do filmów? Czy dźwięki zawsze 
nagrywane są w swoim naturalnym środo-
wisku? A może powstają również w studio?
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Wyświetl uczniom fragment filmu ukazujący 
Nielotka przemienionego w samolot i latające-
go po lotnisku (ok. 4:30–5:28).

 ◉ Jakie dźwięki wykorzystane zostały w tym 
fragmencie? Czy są takie same? Czy może 
jednak różnią się od tych, które dotychczas 
słyszeliśmy? Jakie dźwięki wydają z siebie 
maszyny? W jaki sposób wszystkie te dźwięki 
mogły zostać stworzone? Jakie skojarzenia 
wywołuje w nas pejzaż dźwiękowy ilustrujący 
lotnisko? Dlaczego zdaniem uczniów twórcy 
zdecydowali się na „kosmiczną” muzykę 
i odgłosy?

Czołówka i tyłówka 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom sam początek filmu.  ◉ Jak nazywa się ta część filmu? Do czego 
zazwyczaj służy? W jaki sposób została 
stworzona? Jakie materiały zostały wyko-
rzystane do jej stworzenia? Jakie wywołuje 
w nas emocje? Co przedstawia? Jaką rolę 
odgrywa w niej światło i jego barwa? Jaka 
kolorystyka została w niej wykorzystana?

Wyświetl uczniom tyłówkę filmu.  ◉ Jak nazywa się ta część filmu? Do czego 
zazwyczaj służy? W jaki sposób została 
zrealizowana? Co się w niej pojawia? 
Czy uczniowie pamiętają, jakie zawody 
filmowe zostały w niej wymienione? Czym 
zajmują się przedstawiciele poszczególnych 
zawodów?

Ujęcie

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom fragment filmu, w którym 
widzimy Nielotka wspinającego się na górę 
(ok. 1:18–2:01).

 ◉ Dlaczego Nielotek wspina się na górę? 
O czym marzy bohater? Dlaczego Nielotek 
tak bardzo chce umieć latać? Co się 
wówczas wydarza? Dlaczego Nielotek wpada 
do wody? Czy pingwiny mogą nauczyć się 
latać?

Pokaż uczniom ujęcie ukazujące Nielotka lecą-
cego nad górami lodowymi (ok. 3:19–3:41).

 ◉ W jakim planie ukazany został Nielotek 
na początku obejrzanego fragmentu 
(w planie pełnym)? W jakim planie widzimy 
go w kolejnym ujęciu (w zbliżeniu)? 
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Czy dzięki zbliżeniu możemy rozpoznać 
emocje Nielotka? Jakie emocje odczuwa 
w tym momencie nasz bohater? W jakim 
planie ukazany został Nielotek, kiedy 
widzimy go przelatującego nad górami 
(w planie ogólnym)? Do jakich celów 
wykorzystywane są zazwyczaj w filmach 
plany ogólne (służą one między innymi 
do zilustrowania relacji pomiędzy boha-
terem a przestrzenią)? Jakie emocje wywo-
łuje w nas ukazanie Nielotka w planie 
ogólnym, kiedy widzimy go przelatu-
jącego nad górami? O co się wówczas 
boimy? Czy Nielotkowi udaje się osta-
tecznie bezpiecznie przelecieć nad górami? 
Czy udaje mu się spełnić marzenia 
o lataniu?

Transformacje rodzajowe

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Wyświetl uczniom wybrany przez siebie fragment 
filmu ukazujący Nielotka szybującego w przestwo-
rzach.

 ◉ Czy pingwiny potrafią latać? Czy taka 
sytuacja mogłaby wydarzyć się naprawdę? 
W co jeszcze mógłby się przemienić główny 
bohater filmu? Jak wyglądałby świat, gdyby 
pingwiny naprawdę latały? Czy warto 
marzyć o rzeczach, które przecież nigdy się 
nie wydarzą?
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Kluczowe pytania
Praca kamery

 ◉ Po obejrzeniu filmu zapytaj uczniów, czy dostrzegli w nim jakiekolwiek ruchy kamery? Czy kamera jest statyczna? 
A może ruchoma? Wyświetl uczniom fragment filmu, w którym Nielotek przemienia się w samolot. Następnie 
zapytaj ich o pracę kamery w tym fragmencie. Z czyjej perspektywy widać stojące na śniegu stado pingwinów? 
Gdzie mogłaby zostać umieszczona kamera, gdyby ta sytuacja naprawdę miała miejsce (na ogonie samolotu)? 
Zapytaj uczniów, czy do nagrania tego fragmentu rzeczywiście wykorzystany został prawdziwy samolot? W jaki 
sposób mógł w takim razie zostać ten fragment zrealizowany? 

Kolorystyka

 ◉ Jaka kolorystyka została wykorzystana w filmie? Jakie jest jej zadanie? Jaki tworzy nastrój? Czy barwy 
wykorzystane w filmie są nasycone? A może nienasycone? Jakie barwy dominują w prawdziwej 
lodowej krainie?

Postaci

 ◉ Czy bohaterami filmu są tylko pingwiny? Czy może sportretowane w nim zostały również inne ptaki? 
Czy w filmie dostrzec można także inne zwierzęta? Czy mógłbyś podać ich nazwy? Czy poza zwierzętami 
w filmie występują też inne postacie? Kim są? Jakie zawody wykonują? Czy byłeś kiedyś na prawdziwym 
lotnisku? 

Narracja

 ◉ Czy mógłbyś opowiedzieć, co po kolei wydarzyło się w filmie? Czy historia przedstawiona w filmie mogłaby 
zdarzyć się naprawdę? Czy jest tylko pomysłem twórców filmowych? Jak nazywa się osoba, która wymyśla 
historie opowiadane w filmie (np. scenarzysta)? Czy sam potrafiłbyś wymyślić równie niezwykłą historię?

 ◉ Zapytaj uczniów, czy mogliby podać przykłady innych filmów, w których ukazane zostały równie fanta-
styczne przygody bohaterów? Jak nazywa się gatunek filmowy, w którym bohaterowie przeżywają fanta-
styczne przygody? Zapytaj uczniów, czy kiedyś słyszeli o filmach science fiction lub o filmach fantasy? 
Czy Nielotek może być zatem przykładem filmu science fiction? Jakie jego elementy mogłyby o tym świad-
czyć? Czy uczniowie lubią oglądać lub czytać tego typu utwory?

Miejsce akcji

 ◉ Gdzie rozgrywa się akcja filmu? Co to za kraina? W jaki sposób została stworzona? Z pomocą jakich 
materiałów twórcy filmu starali się oddać jej charakter? Czy akcja filmu dzieje się tylko w lodowej krainie? 
Czy w filmie pojawiają się też inne miejsca akcji? Jak wygląda ukazane w filmie lotnisko?  

Ujęcia

 ◉ Z ilu ujęć zazwyczaj składają się filmy? Z jednego? A może z wielu? A z ilu ujęć składa się obejrzany przed 
momentem film? Czy łatwo je policzyć? Czy w tak szybkim tempie jest to w ogóle możliwe? Ujęcie to prze-
cież najmniejsza ruchoma część filmu (od cięcia montażowego do cięcia montażowego lub od włączenia 
do wyłączenia kamery). Nawet w krótkim filmie jest ich zazwyczaj całkiem sporo. Czy filmy mogą składać 
się tylko z jednego z ujęcia? Czy w związku z tym łatwo czy trudno stworzyć swoje własne dzieło filmowe? 
Jakie pomysły na swoje własne filmy mają zatem uczniowie?  
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Muzyka i dźwięk

 ◉ Jaka jest rola muzyki w obejrzanym przed momentem filmie? Jaki tworzy nastrój? Jakie wywołuje w nas 
emocje? Jakie instrumenty mogły zostać wykorzystane do jej nagrania? Czy w filmie mamy do czynienia 
z muzyką akustyczną? A może jest to przykład muzyki elektronicznej? Poproś uczniów, aby podali przy-
kłady akustycznych i elektronicznych instrumentów muzycznych. Jakie są ich ulubione instrumenty? 
A z jakich instrumentów najchętniej korzystają ich ulubieni twórcy? 

 ◉ Wyświetl uczniom tyłówkę i ostatnią scenę filmu, kiedy Nielotek wychodzi na brzeg po upadku do wody. 
Jaka muzyka została wykorzystana w tym fragmencie? Czy jest podobna do tej, którą słyszeliśmy we wcze-
śniejszych fragmentach filmu? Jakie jest jej zadanie? O czym nam mówi?

Motywy

 ◉ Zapytaj uczniów, czy mogliby podać przykłady innych filmów, których bohaterami są pingwiny (np. 
Mały pingwin Pik-Pok, Pingwiny z Madagaskaru, Marsz pingwinów)? Czy ukazywane w nich pingwiny 
są do siebie podobne? A może w jakiś sposób się od siebie różnią?

 ◉ W filmie ryba złowiona przez Nielotka przemienia się w złotą rybkę. Czy mógłbyś wymienić przykłady 
innych filmów i tekstów literackich, w których pojawia się postać złotej rybki? Czy znasz przykłady 
innych baśni i legend, które opowiadają o złotej rybce? Czy mógłbyś jedną z nich opowiedzieć?

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ W jaki sposób został zrealizowany obejrzany przed momentem film?
PODPOWIEDŹ: Warto opowiedzieć uczniom o różnych rodzajach animacji. 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, technika bardzo popularna w grach komputerowych),
• techniki kombinowane (łączą wymienione powyżej techniki), 
• animacja poklatkowa (tworzona na podstawie klatek będących zdjęciami), 
• cyfrowa 2D oraz 3D, czyli takie, które są tworzone specjalnymi technikami komputerowymi 

(definicje za Andrzejem Kossakowskim).
 ◉ Jakiego rodzaju animacji jest on przykładem? Czy jest to animacja lalkowa? Rysunkowa? 

Wycinankowa? 3D? A może jest to po prostu animacja kombinowana, czyli wykorzystująca różne 
techniki? Jakie techniki zostały zatem wykorzystane do jej stworzenia? Po jakie materiały sięgnęli 
twórcy, aby zrealizować obejrzany przed momentem film? W jaki sposób materiały te zostały przez 
nich zaanimowane? Czy możesz znaleźć część z nich w swoim domu? Czy mógłbyś sam stworzyć taką 
scenografię?

Montaż

 ◉ Zapytaj uczniów, czym jest ich zdaniem montaż? Czy kiedyś słyszeli ten termin? Następnie wyświetl 
czołówkę filmu i zapytaj ich, w jaki sposób została ona zakończona?
PODPOWIEDŹ: Czołówka zakończona zostaje za pomocą ściemnienia. Ściemnienie to jedna 
z technik montażowych. Do czego służy ściemnienie? Ściemnienie zazwyczaj kończy wątek, służy 
do wyraźnego podkreślenia końca, jest swego rodzaju odpowiednikiem silnej i mocnej kropki. 
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Czym różni się od cięcia? Czy było łatwo dostrzec tę technikę montażową w obejrzanym fragmencie? 
A jak jest z cięciami? Czy łatwo dostrzegamy je w filmach? Czy to jedyne ściemnienie wykorzystane 
w obejrzanym przez nich filmie? A może uczniowie mogliby wskazać również inne przykłady ich 
wykorzystania?
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Pomysły na ćwiczenia

Pisanie i czytanie 

 ◉ Zapytaj uczniów, co oznacza słowo „nielotek”? Czy kiedyś już je słyszeli? A może spotykają się z nim 
po raz pierwszy? Czy takie słowo istnieje w naszym codziennym słowniku (istnieje „nielot”, ale nie 
„nielotek”)? W nawiązaniu do wszystkich dotychczasowych pytań poproś uczniów o to, aby wymyślili 
przykłady swoich własnych słów, których najbardziej brakuje im w codziennych rozmowach. Poproś 
ich, aby wyjaśnili, jakie znaczenia mają wymyślone przez nich słowa?

 ◉ Zapytaj uczniów, czy mogliby podać przykłady innych filmów lub tekstów literackich, których 
bohaterami są ptaki? Następnie poproś ich o przeczytanie Ptasiego radia autorstwa Juliana Tuwima. 
O czym opowiada przeczytany utwór? Czy jest w nim mowa o pingwinach? Jakie dźwięki wydają lub 
mogłyby wydawać te zwierzęta? Na koniec poproś uczniów o stworzenie wspólnego, pingwiniego 
koncertu (zadanie można połączyć z ćwiczeniem dotyczącym różnych odgłosów ptaków, opisanym 
w części Słuchanie i mówienie). 

Słuchanie i mówienie

 ◉ Poproś uczniów, aby opowiedzieli ukazaną w filmie historię pingwina Nielotka? Jakie jeszcze przygody 
mógłby przeżywać główny bohater filmu? A jakie jego koledzy i rodzina?

 ◉ Pingwin to ptak czy ssak? Zapytaj uczniów, czy mogliby wymienić inne znane im przykłady nazw 
ptaków? Jakie dźwięki wydaje pingwin? A jakie dźwięki wydają inne ptaki? Po czym można poznać 
kukułkę? A po czym sowę? Wyszukaj odgłosy różnych ptaków w internecie i naucz się rozpoznawać 
je wspólnie z uczniami. Na koniec zapytaj uczniów o to, czy sami potrafiliby odtworzyć wszystkie 
te dźwięki. Wspólnie pobawcie się przez moment w zgadywanki lub hałaśliwe ptasie radio.

 ◉ Pingwin to bardzo zabawny wyraz. PINGwin! A jeszcze zabawniej brzmi od tyłu! Niwginp! 
Zapytaj uczniów o to, czy przychodzą im do głowy jeszcze jakieś przykłady zabawnych wyrazów? 
Czy potrafiliby je wymówić wstecz? Wspólnie stwórzcie na tablicy chmurę różnych słów podanych 
przez dzieci, postarajcie się również zapisać je od końca. Następnie wspólnie nauczcie się płynnie 
je wymawiać. W obydwu kierunkach! 

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Wykonaj razem z uczniami ilustrację przedstawiającą lodowy krajobraz. W tym celu weź dużą, 
czarną kartkę papieru, po czym złóż ją na pół wzdłuż dłuższego boku. Następnie na jej jednej połowie 
narysuj kształty lodowych gór za pomocą białej pasty do zębów lub białej farby plakatowej. Ponownie 
złóż kartę w taki sposób, aby stworzony przed chwilą kształt góry odcisnął się na jej drugiej połowie. 
Następnie rozłóż kartkę i podziwiaj swoje zimowe arcydzieło. Ustaw kartkę w pionie i stwórz w ten 
sposób śnieżną scenografię.

 ◉ Góry lodowe można wykonać też z pogniecionego papieru pakowego. Poproś uczniów, aby wzięli 
przygotowane wcześniej arkusze, podarli je na mniejsze kawałki, pomięli i ułożyli przed śnieżnymi 
scenografiami, które wykonali w poprzednim zadaniu. Następnie zaproponuj, aby wszyscy uczniowie 
ulepili figurki pingwinów z czarnej i białej plasteliny. Na koniec z wykorzystaniem wszystkich 
przygotowanych materiałów wspólnie pobawcie się w pingwini teatr.
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Zadania aktywizujące

 ◉ Zapytaj uczniów, czy pamiętają, w jaki sposób poruszają się pingwiny? Razem z nimi postaraj się 
odtworzyć ruch charakterystyczny dla tych ptaków. Następnie wspólnie stwórzcie paradę kroczących 
dumnie, choć kiwających się pingwinów.

 ◉ Zaproponuj uczniom, abyście wspólnie ustawili się w rzędzie. Następnie rozdaj wszystkim piłeczki 
lub inne małe przedmioty i poproś o włożenie ich między kolana. Waszym zadaniem będzie przejść 
salę pingwinim krokiem, starając się nie wypuścić trzymanych między kolanami przedmiotów. 
Wyścig wygra ten, kto jako pierwszy przejdzie salę w obie strony. Pamiętaj jednak, że nie liczy się 
prędkość, ale dokładność – piłeczka przez cały czas musi pozostać na swoim miejscu! Jeśli wypadnie, 
zaczynamy zadanie od początku. I dalej udajemy wesołego pingwina.

Edukacja środowiskowa

 ◉ Czy główny bohater filmu miał marzenia podobne do pozostałych pingwinów? A może marzył zupełnie 
o czymś innym? Czym jest inność? Czy powinniśmy ją wspierać? Czy może jednak powinniśmy się 
jej bać? Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami na ten temat. Poprowadź z nimi 
wspólną dyskusję.

 ◉ W nawiązaniu do historii ukazanej w filmie porozmawiaj z uczniami na temat aspiracji i celów 
życiowych. Czy warto mieć w życiu cel? Czy warto do czegoś dążyć? Czy zawsze da się spełnić 
wszystkie nasze życzenia?

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Zapytaj uczniów o to, gdzie ich zdaniem żyją pingwiny? Najliczniej pingwiny zamieszkują okolice 
Antarktydy. Gdzie leży Antarktyda? Poproś uczniów, aby pokazali umiejscowienie tego kontynentu 
na mapie lub na globusie. Czy to oznacza, że kiedy pojechalibyśmy na Antarktydę, to chodzilibyśmy 
do góry nogami? Zapytaj uczniów o to, jaka jest pogoda na tym kontynencie? Jak może wyglądać 
krajobraz? Następnie pokaż im fotografie przedstawiające Antarktydę. Czy chcieliby tam zamieszkać? 
Czy mieszkanie na Antarktydzie jest w ogóle możliwe? Pokrótce w delikatny sposób wprowadź 
uczniów w problematykę ocieplenia klimatu. Na koniec zapytaj ich o to, w jaki sposób wszyscy 
możemy dbać o środowisko.

 ◉ W nawiązaniu do obejrzanego filmu zapytaj uczniów, co ich zdaniem najbardziej wyróżnia pingwiny? 
Na pewno wygląd. Ale przecież pingwiny to także ptaki, które nie latają! Jednak czy pingwiny 
to jedyne na świecie nieloty, czyli ptaki nielatające? Zapytaj uczniów o to, czy mogliby podać inne 
przykłady tego typu stworzeń? Następnie pokaż uczniom fotografie przedstawiające wybrane przez 
siebie wcześniej ptaki nielatające (m.in. struś, kiwi, emu, derkaczyk nielotny). Opowiedz o nich przez 
chwilę. Powiedz również, w jakich krajach żyją lub jakie kontynenty zamieszkują. Zapytaj dzieci, 
czy postarałaby się odgadnąć, gdzie te kraje znajdują się na mapie. Na koniec wspólnie powtórzcie 
wszystkie zdobyte informacje.
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Czy naprawdę chodzi o to, 
by wszystko zmieniało się w złoto? 
Poznajemy animację Lucjana 
Dembińskiego Król Midas (1963) 
i perypetie jej tytułowego bohatera
Opracowanie metodyczne Jadwiga Mostowska 

Etap edukacyjny:
II etap edukacyjny, klasy IV–V szkoły 
podstawowej

Przedmiot:
język polski, ostatnia część zajęć może być 
zrealizowana na godzinie wychowawczej 
lub lekcji etyki

Czas trwania zajęć:
3 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do świadomego 
i pogłębionego odbioru filmu animowa-
nego, wprowadzenie ich w świat grec-
kich mitów oraz ukierunkowanie ku 
wartościom i normom moralnym.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

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

i zdarzeniach z filmu;
 ◉ wskazuje wartości przedstawione 

w filmie i określa wartości ważne 
dla jego bohatera;

 ◉ poznaje mit o królu Midasie i wska-
zuje cechy gatunkowe mitu;

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

 ◉ wskazuje cechy charakterystyczne 
filmu animowanego jako przekazu 
audiowizualnego;

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

 ◉ posługuje się nazwami emocji 
i uczuć do opisywania przeżyć 
innych osób w kontekście różnych 
doświadczeń moralnych oraz 
wykorzystuje te pojęcia do charak-
teryzowania przeżyć, działań 
i postaw bohaterów filmu;

 ◉ wykorzystuje pojęcia dyskursu 
etycznego do analizowania przeżyć, 
działań i postaw bohaterów filmu;

 ◉ ćwiczy formułowanie wypowiedzi 
ustnych oraz pracę w grupach.

Metody i formy pracy:
praca z filmowym i literackim tekstem 
kultury, miniwykład, dyskusja kiero-
wana, burza mózgów, praca z całym 
zespołem, praca w grupach, praca 
indywidualna

Środki dydaktyczne:
film Król Midas (1969) reż. Lucjan 
Dembiński, 10’, mit o królu Midasie 
(np. z książki Wandy Markowskiej 
Mity Greków i Rzymian, Warszawa 
1987, ss. 257–258 lub kolejne wydania 
albo innej, wybranej przez nauczy-
ciela), ilustracje przedstawiające przy-
kłady sztuki i architektury egej-
skiej, w szczególności kreteńskiej 
(np. pałac w Knossos, freski i posążek 
bogini z wężami z Knossos, Dysk 
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z Fajstos, fresk egejski Dama niosąca 
pyksidę, ceramika, sztuka złotnicza), 
papier, flamastry i kredki, komputer 
z dostępem do internetu  

Słowa kluczowe:
mit, mitologia, animacja, film animo-
wany, król, bogactwo, złoto, wartość, 
chciwość

Przebieg zajęć
1. Projekcja filmu poprzedzona ukierunkowa-
niem odbioru.  
Nauczyciel rozpoczyna zajęcia, proponując 
uczniom wspólne obejrzenie krótkiego filmu Król 
Midas. Prosi, aby, oglądając go, dzieci zwróciły 
uwagę na to, co jest jego tematem i kim jest jego 
bohater, jak również na takie elementy jak: kolo-
rystyka, wygląd postaci, miejsce akcji, elementy 
scenografii, muzyka i dźwięk (lub jego brak), 
sposób, w jaki ukazane są kluczowe momenty 
opowiadanej historii.

2. Praca z całym zespołem. Omówienie filmu, 
elementy jego analizy i interpretacji. 
Nauczyciel prosi uczniów, aby określili, jakim 
rodzajem filmu jest Król Midas. Uczniowie odpo-
wiadają (film animowany, lalkowy), a prowa-
dzący zajęcia w razie potrzeby podpowiada oraz 
uzupełnia ich wypowiedzi o informacje na temat 
twórców obrazu (Król Midas został wyprodu-
kowany przez Studio Małych Form Filmowych 
Se-Ma-For w Łodzi w 1963 roku; jego reżyserem 
jest Lucjan Dembiński – autor i realizator filmów 
oraz seriali lalkowych, który wyreżyserował 
prawie sto filmów dla dzieci; autorem projektów 
plastycznych do filmu jest jeden z czołowych 
polskich scenografów i plastyków współpracują-
cych z teatrami lalek – Adam Kilian, zaś autorem 
muzyki jest Krzysztof Penderecki – wybitny 
kompozytor muzyki współczesnej).
Informacje można wzbogacić, pokazując uczniom 
czarno-białe zdjęcia z realizacji filmu Król Midas, 
na których widoczny jest reżyser podczas pracy, 
dostępne w internecie, w serwisie Fototeka: 
https://tiny.pl/tgf2w
Następnie nauczyciel zachęca uczniów do wspól-
nego przyjrzenia się formie filmu Król Midas, jego 
kształtowi plastycznemu (postacie, scenografia), 
kolorystyce, muzyce i efektom dźwiękowym, 
montażowi, pracy kamery w najważniejszych 
ujęciach itp. Nauczyciel zadaje pytania, wspoma-

gając się odpowiednimi kadrami lub fragmentami 
filmu, ilustracjami oraz materiałami z internetu 
przedstawiającymi sztukę i architekturę egejską, 
w razie potrzeby zadaje pytania pomocnicze, 
podpowiada, dopowiada oraz uzupełnia wypo-
wiedzi uczniów o dodatkowe informacje. W prze-
prowadzeniu tej części zajęć pomocne mogą być 
wskazówki zawarte w opracowaniu filmoznaw-
czym będącym częścią tej lekcji.

 ◉ Jakie barwy dominują w filmie? (błękit, czer-
wień, złoto, zieleń) 

 ◉ Czy są ciepłe, czy zimne, nasycone, czy nie? 
Co mogą one oznaczać, jak można je zinter-
pretować?  
(np. błękit to chłód, także emocjonalny, czer-
wień to władza, obfitość, złoto to bogactwo 
i przepych, ale także nazwa i kolor jednego 
z metali, a więc również zimno oraz chłód, 
coś nieożywionego, zieleń to natura, przy-
roda, życie)

 ◉ Jak przedstawione zostały postacie, miejsce 
akcji i elementy scenografii? Z czym się mogą 
kojarzyć, czym mogły być inspirowane? 
(są one stylizowane na wzór sztuki egejskiej, 
rozwijającej się w basenie Morza Egejskiego, 
głównie w epoce brązu, 3000–1100 p.n.e., 
szereg elementów sztuki egejskiej znalazło 
kontynuację w sztuce greckiej)

 ◉ Co zwraca uwagę w ścieżce dźwiękowej 
filmu? (brak dialogu)

 ◉ Jakie instrumenty muzyczne można na niej 
rozpoznać? (np. flet, harfa, trąbka i inne 
instrumenty dęte, instrumenty perkusyjne, 
instrumenty elektroniczne). Jakie inne 
dźwięki są słyszalne? (np. brzęk przelicza-
nych przez króla monet, otwieranie drzwi 
skarbca, uchylanie wieka dzbanów z kosz-
townościami, niszczenie wnętrza pałacu 
przez zrozpaczonego przemianą córki 
Midasa). Czy w filmie pojawia się moment 
ciszy, gdy nie słyszymy muzyki i innych 

https://tiny.pl/tgf2w
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dźwięków? Kiedy? (przez krótki moment, 
po tym, gdy bóstwo zdjęło z Midasa czar). 
Czemu może służyć taki zabieg? (zwróceniu 
na niego uwagi widza, podkreśleniu wagi tej 
chwili).

 ◉ Jak dźwięk podkreśla, akcentuje najważ-
niejsze momenty akcji, np. pojawienie się 
bóstwa, przemianę osoby lub rzeczy w złoto? 
(pojawieniu się bóstwa towarzyszą dźwięki 
elektroniczne, które nie kojarzą się z żadnymi 
dźwiękami naturalnymi, podkreśla to wyjąt-
kowość, nadprzyrodzoność bóstwa; prze-
mianie w złoto towarzyszy charakterystyczny, 
metaliczny dźwięk)

 ◉ W jaki sposób za pomocą obrazu przedsta-
wiany jest sen króla? (fragment 05:06–05:16, 
przy użyciu efektu przenikania, nałożenia 
na siebie obrazów śpiącego Midasa i wirują-
cego złota)

 ◉ W jaki sposób za pomocą ruchu kamery, 
zamiany planów i montażu ukazany jest 
dramatyczny moment, w którym Midas 
przemienia córkę w złoty posąg? (fragment 
07:13–07:22, częste zmiany i kontrast planów, 
od planu ogólnego przez cięcie montażowe 
przejście do planu bliskiego, następnie 
poprzez odjazd kamery przejście od planu 
bliskiego do ogólnego, po czym ostre cięcie 
i zbliżenie przerażonej twarzy króla).

Następnie nauczyciel prosi uczniów, aby krótko 
opowiedzieli, kto jest bohaterem filmu i o czym 
opowiada animacja Król Midas. Wskazane przez 
nauczyciela dzieci wypowiadają się. 
Bohaterem filmu jest król Midas, który bardzo ceni 
bogactwo. Gdy za sprawą bóstwa zyskuje możli-
wość zamiany w złoto wszystkiego, czego dotknie, 
początkowo jest bardzo zadowolony, ale wkrótce 
przekonuje się, iż ten dar to prawdziwe nieszczę-
ście – król nie może się pożywić, zamienia w złoty 
posąg swoją córkę oraz poddanych. Zrozpaczony 
prosi bóstwo o odwołanie czaru i ostatecznie 
cieszy się, gdy wszystko powraca do normy.
Nauczyciel zadaje uczniom pytania służące pogłę-
bieniu zrozumienia i interpretacji filmu, a dzieci 
udzielają odpowiedzi:

 ◉ Po czym można poznać, że bogactwo było 
dla króla Midasa najważniejsze? 

2 Za SJP PWN: https://sjp.pwn.pl/sjp/mit;2568108.html

3 Za SJP PWN: https://sjp.pwn.pl/sjp/mitologia;2483821.html

(po tym, co wyrażała jego twarz i postać, 
gdy liczył monety w skarbcu; z lekceważe-
niem odrzucił kwiatek przyniesiony przez 
królewnę; zabrał jej złotą koronę itp.)

 ◉ Jak czuła się córka króla, gdy Midas nie 
okazywał jej zainteresowania? Po czym 
możemy to poznać? 
(jej postawa – spuszczona głowa, kwiatek 
wypadający z dłoni, a także mimika wyrażały 
smutek, czuła się odrzucona, osamotniona)

 ◉ Dlaczego Midas poprosił bóstwo o to, 
aby móc zamienić w złoto wszystko, czego 
dotknął? 
(bo był chciwy i głupi, nie potrafił przewi-
dzieć konsekwencji swoich czynów)

 ◉ Dlaczego bóstwo spełniło prośbę Midasa? 
(aby go ukarać, dać mu nauczkę, pomóc mu 
zrozumieć, co jest ważne w życiu)

 ◉ Kiedy Midas zrozumiał, że popełnił strasz-
liwy błąd? 
(gdy okazało się, że nie może jeść i pić, 
nie może też niczego i nikogo dotknąć, bo 
wszystko natychmiast przemieni się w złoto, 
wystraszył się, ale dopiero moment, gdy prze-
mienił córkę sprawił, że zrozumiał w pełni 
konsekwencje swej niemądrej prośby)

 ◉ Dlaczego bóstwo cofnęło czar? 
(ulitowało się nad królem, który pojął swój 
błąd, postanowił się zmienić i zrozumiał, 
że są rzeczy ważniejsze od bogactwa, a chci-
wość jest zła)

 ◉ Jakie wnioski (morał) możemy wysnuć 
z historii króla Midasa? 
(w życiu ważne jest nie tylko bogactwo, które 
nie jest gwarantem szczęścia)

3. Praca z całym zespołem, praca w grupach. 
Mit o królu Midasie. 
W zależności od tego, czy uczniowie poznali już wcze-
śniej jakieś mity, czy też nie, nauczyciel wyjaśnia im, 
czym jest mit (np. „opowieść o bogach, demonach, 
legendarnych bohaterach i nadnaturalnych wydarze-
niach, będąca próbą wyjaśnienia odwiecznych zagad-
nień bytu, świata, życia i śmierci, dobra i zła oraz 
przeznaczenia człowieka”2) i mitologia (np. „zbiór 
mitów jakiegoś ludu lub grupy etnicznej składający 
się na system ich wierzeń religijnych”3) lub też odwo-

https://sjp.pwn.pl/sjp/mit;2568108.html
https://sjp.pwn.pl/sjp/mitologia;2483821.html
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łuje się do posiadanej przez nich wiedzy. Prowadzący 
zajęcia zwraca uwagę, iż opowieść o królu Midasie, 
to (obok mitu o powstaniu świata, Prometeuszu, 
Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, 
Tezeuszu i Ariadnie, czy też Orfeuszu i Eurydyce) jeden 
z najpopularniejszych mitów greckich. Grecka mito-
logia stanowi ważne dziedzictwo kultury europejskiej 
i jest nadal obecna w różnych przejawach życia społecz-
nego, języku (związki frazeologiczne, np. midasowy 
dotyk), kulturze oraz sztuce, stanowi źródło toposów, 
motywów, symboli czy archetypicznych wzorców 
osobowościowych. Sam Midas to nie tylko bohater 
greckiej mitologii, ale postać historyczna – był on 
władcą krainy zwanej Frygią w VIII wieku p.n.e.
Nauczyciel dzieli uczniów na mniejsze, kilkuosobowe 
zespoły i proponuje im przeczytanie mitu o królu 
Midasie oraz porównanie tekstu z opowieścią przed-
stawioną w filmie. Każda grupa otrzymuje tekst mitu 
oraz flamaster i kartkę, na której ma wypisać zauwa-
żone przez siebie różnice. Po chwili przewidzianej 
na realizację tego zadania, nauczyciel prosi kolejno 
przedstawicieli grup o wskazanie jednej zauwa-
żonej różnicy. Grupy prezentują swoje spostrzeżenia, 
a nauczyciel wypisuje je na tablicy, w razie potrzeby 
zadając pytania pomocnicze lub uzupełniając wypo-
wiedzi uczniów. Uwaga: w zależności od wybranego 
przez nauczyciela tekstu mitu o królu Midasie różnic 
tych może być więcej lub mniej.
Po wykonaniu zadania następuje jego podsumo-
wanie. Animacja Król Midas przedstawia uprosz-
czony wariant popularnego mitu greckiego. Bóstwo 
pojawiające się w filmie nie jest nazwane (w micie jest 
to Dionizos). Filmowy Midas nie musi obmywać się 
w rzece Paktolos, aby zniknął czar. W mitologii grec-
kiej mowa jest także o innej karze, zesłanej na króla 
przez Apollina za to, że nie poznał się na pięknie 
jego muzyki. W filmie nie pojawia się ta historia, 
a Midasowi nie wyrastają ośle uszy. 
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, iż twórcy filmu skie-

rowanego do młodych widzów postanowili stwo-
rzyć prostą, czytelną dla nich fabułę. Zwraca również 
uwagę, iż film to nie jest dosłowna ilustracja jakiejś 
historii, ale osobny, niezależny utwór, którego twórcy 
podejmują własne artystyczne decyzje i mogą 
prezentować dobrze znane opowieści w nieco inny, 
nowy sposób. Także same mity miały niekiedy różne 
wersje (pierwotnie były to opowieści przekazywanie 
drogą ustną), były na nowo interpretowane przez 
kolejnych autorów, przy zachowaniu ich pierwot-
nego sensu i przesłania.

4. Praca indywidualna, praca z całym zespołem. 
Ukierunkowanie ku wartościom.
Nauczyciel proponuje uczniom, aby zastano-
wili się, co dla nich samych jest ważne, warto-
ściowe, cenne. Czy jest to, jak u króla Midasa, 
bogactwo, a może coś innego? Chętni uczniowie 
wypowiadają się. Następnie nauczyciel rozdaje 
uczniom karty pracy (złącznik numer 1), w razie 
potrzeby także kredki oraz flamastry i prosi, 
aby każdy sam w swojej skrzyni na skarby umie-
ścił (wpisał, przedstawił w postaci rysunku) to, 
co dla niego jest najważniejsze, najcenniejsze 
(może to być tylko jedna osoba, emocja, rzecz 
itp. albo kilka). Po upływie czasu przewidzia-
nego na to zadanie chętni uczniowie prezentują 
swoje skrzynie skarbów. Jeśli jakaś osoba, emocja 
czy rzecz wymieniana jest najczęściej, warto 
zwrócić na to uwagę i zastanowić się wspólnie 
z uczniami, dlaczego dla tak wielu z nich jest ona 
bardzo ważna i z czego to może wynikać.

5. Podsumowanie i zakończenie lekcji.
Nauczyciel podsumowuje zajęcia, przywołując 
pytanie retoryczne pojawiające się w tytule lekcji 
i zachęca uczniów do kilku krótkich wypowiedzi 
będących próbą odniesienia się do niego, a następnie 
dziękuje uczestnikom za udział w lekcji.

Praca domowa
DO WYBORU:

 ◉ Gdybym był/gdybym była królem Midasem… 
Wyobraź sobie, że jesteś królem Midasem. 
O co poprosiłbyś/poprosiłabyś bóstwo? 
Dlaczego właśnie o to? Przygotuj się do krót-
kiej wypowiedzi ustnej.

 ◉ Jak Midas wyjaśniłby swoje postępowanie 
córce na końcu filmu, gdy czar został już 
zdjęty i wszystko wróciło do normy? Wymyśl 
własny, krótki dialog pomiędzy królem 
Midasem a jego córką.
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Załącznik nr 1
Umieść w skrzyni (wpisz, narysuj) to, co jest dla Ciebie najcenniejsze, ma największą wartość.

MOJA SKRZYNIA SKARBÓW
IMIĘ WŁAŚCICIELA:

……………………………………………………………………

Źródło grafiki: Pixabay (Creative Commons CC0)
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Opracowanie filmoznawcze Iwo Sulka

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom kadr, gdy król Midas liczy monety 
(0:30) oraz gdy córka króla przynosi mu kwiatek (1:17).

 ◉ Co wyraża twarz króla, jakie emocje widać 
na jego obliczu w obu sytuacjach? Co mówi 
to o jego charakterze?

Przypomnij scenę, gdy król zabiera córce koro-
nę i odrzuca kwiatek (3:20).

 ◉ Co może czuć dziewczynka, kiedy król 
drugi raz odrzuca kwiatek od niej? Co jest 
dla króla ważniejsze?

Pokaż kadr, gdy złota postać pojawia się 
w skarbcu.

 ◉  Kim może być złota postać?
PODPOWIEDŹ: Można uznać ją za jakieś 
bóstwo lub zjawę, która spełnia życzenie 
króla.

Pokaż uczniom stopklatkę, na której jedzenie 
dotykane przez króla zamienia się w złoto (6:45); 
w złoto zamienia się też jego córka (7:24).

 ◉ Jak można opisać gesty i wyraz twarzy 
króla?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Przypomnij scenę zamiany córki w złoto 
(7:00–8:00).

 ◉  Jaki efekt wywołują tu muzyka i dźwięki 
(kiedy król niszczy kolumnę)? Co wyrażają 
w połączeniu z obrazem?
PODPOWIEDŹ: Zwróć uwagę uczniów, 
że takie połączenie wzmacnia tragizm sytu-
acji i poczucia rozpaczy króla.

Pokaż scenę, gdy złota postać przywraca króla 
do dawnej formy (8:15).

 ◉  Jak można opisać efekt dźwiękowy słyszalny 
podczas przemiany króla? Co przypomina 
(w połączeniu z efektem wizualnym)?
PODPOWIEDŹ: Odgłos czarów, przypomi-
nający deszcz.
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Ujęcie 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż scenę, w której król kładzie się do łóżka 
i śni o złocie (5:00).

 ◉ Skąd wiemy, że to sen? Jak zostaje to zobrazo-
wane?
PODPOWIEDŹ: Warto powiedzieć 
uczniom, że taki efekt nazywamy przenika-
niem. Tu widzimy przenikanie wizerunku 
śpiącego króla i wirującego złota.

Jeszcze raz pokaż scenę zamiany córki w złoto 
(7:00–8:00).

 ◉ Jak pokazane jest to dramatyczne wyda-
rzenie? W jaki sposób wpływa na nas i buduje 
napięcie?
PODPOWIEDŹ: Zwróć uwagę na szybkie 
zmiany wielkości planów: najpierw widzimy 
dwie postaci w całości, potem nieco bliżej 
i wreszcie twarz króla wypełnia cały ekran; 
ruch kamery (pokazujący przemianę 
córki w złoto) i postaci; efekty dźwiękowe 
i muzyczne.
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Kluczowe pytania
Kolorystyka

 ◉ Jakie kolory pojawiają się w filmie? Jakie wrażenie wywołuje barwa błękitna (pałac), jakie złota, a jakie 
czerwień (oryginalny strój króla) i zieleń ogrodu?
PODPOWIEDŹ: Zwróć uwagę, że te pierwsze kojarzą się z chłodem (także emocjonalnym), a drugie 
są cieplejsze.

 ◉ Złoty najpierw jako kolor przynoszący radość z bogactwa, a później – oznaczający coś złego.
PODPOWIEDŹ: Można go „odczuwać” jako zimny, ciężki, twardy; rzeczy zamieniane w złoto tracą 
swoje naturalne, żywe barwy.

Postaci

 ◉  Jakie cechy charakteru posiada król i w jaki sposób się zmienia? Którą scenę można uznać 
za przełomową? Jak zamiana córki w złoto pozwala królowi uświadomić sobie błąd i ujrzeć, co tak 
naprawdę liczy się w życiu.
PODPOWIEDŹ: Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest punkt kulminacyjny. Przemiana córki 
w złoto – punkt kulminacyjny, czyli moment największego napięcia, nagromadzenia dramatycznych 
wydarzeń.

 ◉ Jaką rolę pełni postać córki króla? Jak jej obecność i zachowanie wpływają na czyny władcy?
PODPOWIEDŹ: To zamiana dziewczynki w złoto otwiera oczy króla na błąd, który popełnił. 
Uświadamia on sobie, że życie i miłość są wartościami ważniejszymi niż dobra materialne – warto 
wprowadzić pojęcie zwrotu akcji.

Narracja

 ◉ Jaki typ opowieści reprezentuje Król Midas?
PODPOWIEDŹ: Okazja do wprowadzenia dzieci w świat mitologii. Mit, przypowieść z morałem. 
Czy dzieci znają jakieś inne mity i bajki? Czy pojawiają się w nich podobne miejsca i postaci, co w Królu 
Midasie?

Miejsce akcji

 ◉  Gdzie rozgrywa się akcja? Z czego zbudowany jest pałac króla, czy jest miejscem miłym i przytulnym?
PODPOWIEDŹ: Warto w tym miejscu porozmawiać o scenografii, jak dzieci rozumieją to pojęcie? 
Jakie przedmioty i rekwizyty można dostrzec w filmie i jak wpływają one na odbiór: przytłaczające 
kształty i chłód błękitów w pałacu w kontraście do zieleni ogrodu i kolorowych kwiatów, pośród 
których przechadza się córka króla. 

 ◉ Jak nazywa się miejsce, do którego król schodzi po schodach i w którym trzyma złoto? Dlaczego król 
ukrywa wszystkie cenne przedmioty w skarbcu? Czym jest chciwość?

Muzyka i dźwięk

 ◉ Jak oddziałuje muzyka w dramatycznych momentach akcji?
 ◉ Jak, oprócz zmiany barwy, podkreślany jest efekt zamiany kolejnych rzeczy i osób w złoto? Jak dźwięk 

wpływa na nasze reakcje podczas przemiany?
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Motywy

 ◉ Czy postać króla znana jest uczniom z innych bajek? Jeśli tak, to jakich? Skąd wiadomo, że postać jest 
królem (oprócz tytułu)? Jakie atrybuty posiada władca (korona, pałac, skarbiec, straż, służba)?

 ◉  Czy uczniowie znają inne przypowieści o chciwości i przedkładaniu dóbr materialnych nad innymi warto-
ściami?

Montaż

 ◉ W jakich momentach pojawiają się przejścia montażowe (pojawienie się nowego obrazu, nowego 
kadru), po których widzimy zbliżenia twarzy bohaterów? Jaka jest ich funkcja?
PODPOWIEDŹ: Służą podkreśleniu omamienia króla przez złoto, pojawiają się w dramatycznych 
fragmentach, kiedy uświadamia sobie, w jaką wpadł pułapkę i co niesie ze sobą „złoty dotyk”.

 ◉ Jak oddziałuje montaż w kulminacji filmu (po zamianie jedzenia i córeczki w złoto)?
PODPOWIEDŹ: Szybkie zmiany ujęć, duże kontrasty planów: zbliżenia (widoczna na cały ekran 
twarz bohatera lub jakiś przedmiot) i plany ogólne (widoczne całe postaci lub pomieszczenia).



35

Pomysły na ćwiczenia
Pisanie i czytanie 

 ◉ Dopisz dialogi postaciom filmu. Co mogliby mówić w poszczególnych scenach?
 ◉ Opisz wydarzenia przedstawione w filmie z punktu widzenia jednej z pobocznych postaci (córka 

króla, strażnik, służąca). Jak inni bohaterowie mogą postrzegać to, co dzieje się z królem? Czy mogą 
obawiać się jego przemiany i tego, że wszystko czego dotknie, zamienia się w złoto?

Słuchanie i mówienie

 ◉ Grupy słuchają dialogów przygotowanych przez pozostałych; komentują je, dopowiadają brakujące 
kwestie.

 ◉ Grupy układają narrację do filmu opisującą ze swojego punktu widzenia zachowanie króla. 
Czy postawę króla da się uznać za właściwą i dobrą? Jak można ocenić jego ostateczną przemianę?

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Tworzenie scenografii: budowa tronu i kolumn (z tektury, modeliny), drzew i ogrodu. Odtworzenie, 
przy pomocy złotej foli, niektórych rekwizytów z filmu. Zobacz, jak musiał czuć się król, kiedy 
wszystko, czego dotykał zamieniało się w złoto i jakie problemy może to sprawić. 

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Uczniowie poznają inne mity, pojawiających się w nich bohaterów i ich przygody oraz poznają nauki 
i morały, jakie można wyciągnąć z tych opowieści.

 ◉ Historia: czy król Midas istniał naprawdę? Zadanie: Uczeń sprawdza w podręcznikach lub internecie, 
czy postać króla Midasa istniała naprawdę, kiedy żył i co mu się przydarzyło.

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


