
  

Scenariusz lekcji do filmu 

Robaczki z Zaginionej Doliny  

(reż. Thomas Szabo i Hélène Giraud, Belgia, Francja 2013) 

Autorka: Natalia Boszczyk 

Temat lekcji:  

Zagadnienia edukacyjne: 

• Przepis na film, czyli składniki dobrego kina. 

• Ziemia to nasz wspólny dom. Czy umiemy o niego zadbać? 

Grupa wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej  

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne 

Cele: 

Uczeń/uczennica: 

[wiedza] 

• zna treść filmu;  

• potrafi wymienić, jakie dziedziny sztuki składają się na dzieło filmowe; 

[umiejętności]  

• potrafi uporządkować chronologicznie wydarzenia z filmu;  

• wymienia składniki dzieła filmowego na podstawie przykładu (z pomocą nauczyciela analizuje 

fragmenty filmu pod kątem formalnym); 

[postawy] 

• ma świadomość konieczności dbania o naszą planetę;  

• traktuje ją jako dobro wspólne. 

Formy i metody pracy: pogadanka heurystyczna, praca w parach, prezentacja, rozsypanki, praca 

plastyczna. 

Materiały dydaktyczne:  

• kartki z obrazkami z filmu (i nazwami przedstawionych elementów – zob. pkt. 1),  

• zdania na temat kolejnych zdarzeniach z filmu (zob. pkt. 2) 

• opcjonalnie: projektor lub telewizor, dostęp do Internetu lub możliwość włączenia filmu z 

płyty DVD,  

• rozsypanka wyrazowa (zob. pkt. 4)  

• plansza lub (rysunek na tablicy) z zagrożeniami dla Ziemi (zob. pkt. 5). 



Przebieg zajęć: 

1. Po czynnościach porządkowych nauczyciel dzieli uczniów na pary: każdy losuje karteczkę z napisem 

lub z obrazkiem (przykładowe napisy: „biedronka”, „czarna mrówka”, „czerwona mrówka”, „boża 

krówka”, „pająk”, „motyl”, „mucha”, „pudełko z kostkami cukru”, „gąsienica”, „precelek”, 

„pasikonik” – do  tego dobrane obrazki – zdjęcia z filmu, Internetu lub narysowane przez 

nauczyciela). Uczniowie dobierają się według zasady: napis z obrazkiem. 

2. Praca w parach – uczniowie starają się odtworzyć przebieg zdarzeń w filmie. Z rozsypanki zdań 

przygotowanych przez nauczyciela na osobnym stole (dla całej klasy) pary wybierają te, które 

wiążą się z wylosowanym przez nich obrazkiem. Przykładowe zdania: „Mrówki zabierają pudełko  

z cukrem”, „Lot pasikonika”, „Mrówki w strumieniu”. Każda para wybiera (w młodszych klasach:  

z pomocą nauczyciela) odpowiednie zdania, po czym przykleja je w kolejności wydarzeń pod 

swoim obrazkiem na małym plakacie.  

Jako podsumowanie ćwiczenia uczniowie prezentują plakaty i rozmawiają o wrażeniach, jakie 

zrobił film. 

3. Nauczyciel wprowadza w tematykę kolejnego ogniwa zajęć, którym jest poznanie składników 

dzieła filmowego. Na stole układa przygotowane wcześniej małe kolorowe kanapeczki (lub inny 

produkt żywieniowy złożony z różnych składników) w ilości odpowiadającej liczbie uczniów. 

Zaprasza do zjedzenia ich, następnie zadaje pytanie, jak smakowały i dzięki czemu były takie 

dobre. Warto pokazać poszczególne składniki, z jakich składa się potrawa. Następnie nauczyciel 

zaprasza do poznania składników Filmowego Ciasta. 

Nauczyciel może zaprezentować klasie fragmenty różnych filmów (np. zwiastunów filmów 

dostępnych na serwisie You Tube) lub poprosić o przypomnienie sobie filmu. Uczniowie próbują 

odgadnąć nazwy składników dzieła filmowego zawieszone na tablicy. Nauczyciel naprowadza na 

właściwe odpowiedzi: 

DŹ_IĘK    TEA_R     OB_AZ 

MU_YKA   SŁ_WA     R_CH 

Uczniowie dzielą się na pięć grup, z których każda otrzymuje jedno hasło („dźwięk”, „teatr”, 

„obraz”, „muzyka”, „ruch”). Nauczyciel zapowiada, że klasa będzie teraz rozmawiać o obejrzanym 

filmie i zwraca uwagę, że brakuje grupy pracującej z hasłem „słowa”. Prosi uczniów o wyjaśnienie, 

dlaczego tak może być (film Robaczki z Zaginionej Doliny jest niemy) Na podstawie fragmentów 

filmu uczniowie starają się podać przykłady kolejnych składników dzieła filmowego. Nauczyciel 

pomaga grupom, zadając pytania pomocnicze. Starsze klasy zapisują swoje pomysły. Następuje 

prezentacja pracy grup, a w młodszych klasach rozmowa podsumowująca). 

4. Nauczyciel wprowadza w ostatnie ogniwo lekcji, zadając pytanie: czego możemy nauczyć się  

z filmu Robaczki z Zaginionej Doliny? Dzieci układają zdania z rozsypanki: 

 

 

 

 

Następnie nauczyciel opowiada o zagrożeniach dla Ziemi i jej przyrody – uczniowie podchodzą do 
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tablicy, na której rozwieszona lub narysowana jest plansza przedstawiająca planetę otoczoną 

chmurkami z różnorodnymi napisami lub obrazkami: wycinanie drzew, spaliny, śmieci, ścieki  

z fabryk, pożary, rośliny, zwierzęta, deszcz, słońce. Chętni uczniowie otaczają ciemnymi kołami 

niebezpieczeństwa dla Ziemi. 

5. Nauczyciel w pogadance heurystycznej (zadając pytania uczniom) opowiada o sposobach ochrony 

przyrody (np. o segregacji śmieci, sposobach oszczędzania wody i prądu, konieczności robienia 

przemyślanych zakupów, używania wielorazowych butelek, pojemników i worków na zakupy,  

o tym, że nie wolno śmiecić, hałasować i niszczyć roślin w lesie, palić śmieci i wypalać traw). 

Uczniowie uzupełniają wypowiedź nauczyciela własnymi pomysłami. 

6. Zadanie domowe: wykonam pracę plastyczną, która pokaże, w jaki sposób zadbam o naszą 

planetę. Zrealizowane przez uczniów prace warto powiesić w klasie w widocznym miejscu, aby 

przypominały dzieciom o złożonej obietnicy. 

 

 

 


