
 

 

 
GRUPA WIEKOWA: Szkoła Podstawowa klasa 7-8 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Marcin Majkut 
 
FILM:  
Był sobie las (2013 r.) 78 min 
reż. Luc Jacquet 
 

Temat lekcji: 
Czy mam wpływ na świat? 

 
 
Fascynujący dokument nagrodzonego Oskarem za "Marsz pingwinów" Luca Jacqueta. 
„Był sobie las” to podróż do świata flory i fauny natury, w głąb tajemniczych lasów 
deszczowych amazońskiej dżungli. "Zwierzęta panują nad przestrzenią, drzewa nad 
czasem" – mówi Francis Hallé – narrator „Był sobie las”. Film w szerokim kontekście 
zadaje fundamentalne pytanie; nad czym panuje człowiek? Ta refleksja ma szczególny 
wydźwięk w czasie, kiedy zmiany klimatyczne i działalność człowieka destrukcyjnie 
wpływają na porządek ziemskich ekosystemów i kondycję naszej planety.  
 
Film jest zdobywcą Nagrody Publiczności na Millenium Docs Against Gravity w 2014 r. dla 
najlepszego filmu dokumentalnego. 

https://www.filmweb.pl/person/Francis+Hall%25C3%25A9-2094634


 

 

 
Pojęcia kluczowe:  
 
Natura 
Ekologia 
Wpływ człowieka na przyrodę 
Zaangażowanie społeczne 
Nieznany świat 
 
Cele lekcji: 
 
Rozwinięcie tematu ludzkiej odpowiedzialności za kwestie ochrony planety.  
Podjęcie wątków dotyczących umiejętności i możliwości podejmowania racjonalnych 
wyborów światopoglądowych, dotyczących kształtowania polityki społecznej, 
gospodarczej, ekologicznej tak w skali lokalnej jak i globalnej.  
Zapoznanie uczniów z mechanizmami biologicznymi związanymi z funkcjonowaniem 
Ziemi, rozwojem flory i fauny i wpływem tych mechanizmów na życie człowieka. 
 
Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
 
Formowane jest u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności 
innych osób. 
 
Rozwijanie postaw proekologicznych i wskazujących na potrzebę ochrony środowiska 
naturalnego. 
 
Podczas lekcji rozwijane są umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 
rozumowania, argumentowania i wnioskowania  
 
Podczas lekcji kształtowane są postawy otwartości wobec świata. 

Uczeń rozwija umiejętności związane z pracą zespołową oraz aktywnością społeczną. 

 
INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA 
 
Metoda pracy: 
Dyskusja po filmie, warsztat w grupie 
 
Niezbędne materiały: 
 
Jedna lub dwie niewielkie maskotki.  
Wydrukowane lub wyświetlone (przygotować projektor) materiały do ćwiczeń (dostępne w 
zał.) 
 
Tablica i przybory do pisania na niej ewentualnie flipchart. 
 
 
 
Przebieg lekcji: 
 
Dyskusja - 20 min  
 



 

 

Po filmie zaproś uczniów do kręgu i zachęć do dyskusji odnośnie filmu. Zacznij zadawać 
pytania, słuchaj odpowiedzi i moderuj dyskusję. Nie musisz zadawać wszystkich pytań. 
 
Pytania dyskusji: 
Jak ten film na nas działa? Co nam ofiaruje? Jak myślimy o świecie i i naszym życiu po 
projekcji filmu. Po co nam natura? Czy my jesteśmy naturze potrzebni? 
Jak natura może nam pomóc? Czego się od uczymy? W jaki sposób nas inspiruje? 
Co zrobiliśmy dla natury (można zebrać przykłady) 
Kim jest Greta Thunberg? Czy znane kogoś kto dba o środowisko?  
 
Ćwiczenie 1 - rozgrzewka: 10 min  
 
Zaproś uczestników warsztatu do kręgu. Zaprezentuj przygotowaną wcześniej małą 
maskotkę. Powiedz, że to ćwiczenie polega na tym, że jedna osoba przerzuca do drugiej 
maskotkę podając również hasło np. tygrys. A ta osoba, która łapie maskotkę ma za 
zadanie przerzucić ją dalej do kolejnej podając hasło które będzie nawiązywać do hasła 
„tygrys” np kot, drapieżnik. Ta osoba z kolei rzuca do kolejnej. 
Zaproponuj uczennicom / uczniom, aby poruszali się w jednym obszarze znaczeniowym 
dotyczącym PRZYRODY. 
 
Jeśli grupa sprawnie wykonuje to ćwiczenie to można włączyć drugą maskotkę do 
zabawy. 
 
Ewentualnie: 
Ćwiczenie 2. na koncentrację:  5-7 min  
 
Poproś uczniów aby położyli się/ klęknęli lub po prostu usiedli i zamknęli oczy. Poproś aby 
wyobrazili sobie, że są drzewami, które za chwilę zaczynają rosnąć. Powiedz, że chcesz 
aby bardzo, bardzo powoli wstawali (rośli jak drzewa) ale też reagowali na twoje komendy. 
Np kiedy mówisz że wieje silny wiatr, lub, że świeci mocne słońce to prośba jest taka aby 
odczuwali ten szarpiący wiatr lub ciepło słońca. 
 
Ćwiczenie 3 - 30 min 
 
Zaproś uczniów/ uczennice do kręgu. Poproś o przypomnienie sobie jednej z 
książek/filmów o Harrym Potterze, w której to młode czarownice i czarodzieje uczyli się 
zaklęcia ridicculus, i mieli wyobrazić sobie coś czego się bardzo boją i zamienić to w taki 
sposób aby to coś stało się nieszkodliwe. 
 
Następnie wyświetl (lub rozdaj wydrukowane) różne obrazy (materiały do ćwiczeń) 
przedstawiające różnego rodzaju katastrofy ekologiczne: 
 
zanieczyszczenie środowiska odpadami 
smog 
Katastrofy ekologiczne  
karczowanie lasów tropikalnych  
Działalność człowieka. 
 
Następnie poproś ich o użycie zaklęcia riddikulus i odwrócenie tej sytuacji tak, aby nam już 
nie zagrażała. Czyli co należy zrobić aby odwrócić ten obraz? Jakie działania mają zostać 
podjęte - jak wtedy będzie wyglądał taki obraz? 
 



 

 

Wszystkie odpowiedzi zapisuj na tablicy.  
  
 
Zakończenie i podsumowanie: 
 
Podziękuj uczestnikom warsztatu za czas i aktywność. Zapytaj co zapamiętali z warsztatu, 
co utkwiło im w pamięci? Czy warsztat wniósł coś nowego do kwestii związanych z 
naszym wpływem na ochronę środowiska / wpływam na kształt przyrody / świata w jakim 
żyjemy? Co według nich zostało pominięte a na co warto zwrócić uwagę? Czy chcieliby 
coś ważnego dodać do podejmowanego tematu i zakresu warsztatu? 

 
 

 
 
 

 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.    

           

 

Załącznik. Materiały do ćwiczeń 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Źródła materiałów: 
 

https://www.portalmorski.pl/inne/40096-wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn 

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/smog-warszawa-chce-mniej-
samochodow-likwidacji-kopciuchow-i-wiecej-zieleni-aa-Jxyh-WSpo-F1DQ.html\ 
https://www.techpedia.pl/index.php?str=tp&no=33376  

https://www.portalmorski.pl/inne/40096-wakacje-w-morzu-plastiku-i-oceanie-toksyn
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/smog-warszawa-chce-mniej-samochodow-likwidacji-kopciuchow-i-wiecej-zieleni-aa-Jxyh-WSpo-F1DQ.html%5C
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/smog-warszawa-chce-mniej-samochodow-likwidacji-kopciuchow-i-wiecej-zieleni-aa-Jxyh-WSpo-F1DQ.html%5C
https://www.techpedia.pl/index.php?str=tp&no=33376

