
 

 

 

 
 

GRUPA WIEKOWA: Szkoła Podstawowa klasa 4-6 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Marcin Majkut 
 
FILM:  
Kraina szkła (2018 r.) 86 min 

reż. Jeppe Vig Find / Marie Dalsgaard Rønn 

 
Jas to 13latek, który wydaje trochę trzymać na uboczu. Jak się okazuje dwa lata temu 
umarła jego mama, a tato jest zawodowym kierowcą i całe tygodnie spędza w trasie 
daleko od domu. Ale Jas ma przyjaciela i swoje ulubione miejsce, w którym czuje się 
bezpiecznie - Krainę szkła, zlokalizowaną w opuszczonym kompleksie szklarni. Pewnego 
dnia chłopiec odkrywa, że w przydomowej stodole ukrywają się dziewczyna i staruszka, 
dość dziwnie ubrane i zachowujące się, twierdzące, że pochodzą z lasu. Jas próbuje z 
nimi nawiązać kontakt i pomóc. Kim są dziwni przybysze i jak można im pomóc? 
 
Film o subtelnościach nawiązywania specjalnych relacji, umiejętności rozmowy, empatii i 
sile przyjaźni ale i radzeniu sobie ze stratą. 
 
KRAINA SZKŁA otrzymała 3 wyróżnienia podczas 7. edycji Kina w Trampkach. Nagrodę 
główną Jury Dzięcięcego, nagrodę główną Jury Muzycznego oraz wyróżnienie Jury Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych. 

 
 
 
 
 
 

Temat lekcji: 

https://www.filmweb.pl/person/Jeppe+Vig+Find-1064679
https://www.filmweb.pl/person/Marie+Dalsgaard+R%25C3%25B8nn-2527477


 

 

Czy umiem rozmawiać?  
 
Pojęcia kluczowe:  
 
Relacje 
Dlaczego rozmowy są ważne 
Poznawanie się 
Przyjaźń  
Uważność 
 
Cele lekcji: 
Rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych związanych z empatią wobec drugiej 
osoby/grupy ludzi. 
Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji z drugim człowiekiem i świadomym 
prowadzeniem rozmowy. 
Podjęcie i rozwinięcie tematu przyjaźni i tego, co pozwala nam kogoś określać jako 
naszego przyjaciela, dlaczego relacja przyjaźni jest tak wyjątkowa i rzadka. 
 
 
Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
 
Podczas lekcji wskazywane są pozytywne wzorce postępowania i budowania relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 
 
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 i innych ludzi oraz 
aktywności w życiu społecznym. 

Uczeń rozwija umiejętności związane z pracą zespołową oraz aktywnością społeczną. 

 

Przebieg lekcji/ warsztatu: 
 
Instrukcja dla nauczyciela. 
 
Metoda pracy: 
Dyskusja po filmie, warsztat w grupie  
 
Niezbędne materiały do przygotowania: 
Krzesła dla każdego, lusterka w ilości połowy uczestników warsztatów,  
 
 
Dyskusja: 10/15 min 
Po filmie poproś uczniów o zebranie się w kręgu i zaproś ich do dyskusji. 



 

 

Zapytaj o czym według nich był ten film? Na co zwrócili uwagę? Czy historia w tym filmie 
jest prawdziwa? Jak odbierają głównych bohaterów? Dlaczego Jas i dziewczyna tak 
dobrze się ze sobą dogadują? Co to jest poświęcenie? Co to znaczy, że relacja która nas 
łączy jest specjalna? W jaki sposób bohaterowie się ze sobą porozumiewają? Czy aby się 
dogadać trzeba wypowiadać słowa, czy potrzebne do tego są inne czynności? 
 
 
Ćwiczenie 1 - 5 min  
(ćwiczenie rozgrzewające) 
 

 
Poproś uczestników warsztatu aby każdy wziął/ęła ze sobą krzesło i ustawił je tak, aby 
wszystkie krzesła tworzyły okrąg. Następnie stań w środku kręgu i rozpocznij ćwiczenie.  
Ćwiczenie polega na ty, że osoba stojąca wewnątrz kręgu zaczyna mówić zdanie 
zaczynające się od „Kto tak jak ja…” i kończy np „lubi jeść lody”, „lubi pizzę” itd. Wszystkie 
osoby, które mają „tak jak osoba prowadząca w danej chwili” wstają i muszą znaleźć nowe 
miejsce (inne krzesło) do siedzenia. Osoba, która niezostane bez krzesła zaczyna mówić „ 
Kto tak jak ja…” i dodaje swoją propozycję. Następuje zamiana miejsc tak jak w pierwszej 
kolejce. 
Ćwiczenie najlepiej kontynuować przez około 5 min. 
 

 
Ćwiczenie 2. - 15 min 
 
Po zakończeniu pierwszego, energetyzującego ćwiczenia poproś uczniów o ustawienie się 
w kręgu. Poproś aby odliczyli do dwóch. Jedynki mają poszukać kogoś kto jest dwójką i w 
ten sposób stworzyć parę. Bo i w parach będą kontynuować to ćwiczenie.  
Kiedy już grupa podzieli się na dwuosobowe zespoły zwróć się do uczniów z instrukcją.  
Rozdaj po jednym lusterku każdej grupie. Powiedz, że uczniowie będą rozmawiać ze sobą 
stojąc na przeciwko siebie (siedząc), ale w taki sposób, że jeden będzie trzymał lusterko, 
w które będzie mógł się przejrzeć jego rozmówca (czyli odwrotnie).  
Osoba która trzyma lusterko zadaje pytanie koleżance/ koledze z pary. Lusterko trzymamy 
cały czas przed sobą podczas rozmowy w taki sposób aby rozmówca nie widział naszej 
twarzy, lub nie widział całości. 
 

- w skali 1-10 jakie masz zdanie o sobie - lubisz się czy nie?  
- podaj 3 rzeczy/cechy, za które lubisz siebie 
- czy lubisz rozmawiać z innymi? Jeśli nie zastanów się dlaczego (wymień 

przynajmniej 3 powody) 
- po co rozmawiamy z innymi (wymień przynajmniej 4 powody) 
- jak myślisz, dlaczego ludzie nie rozmawiają jadąc np windą / autobusem itd? 
- co sprawia, że chcemy z kimś porozmawiać? 
- czy ta rozmowa sprawia ci trudność (czy masz pomysł dlaczego?) 

 
Po zadaniu wszystkich pytań i uzyskaniu odpowiedzi uczniowie zamieniają się miejscami. I 
teraz to druga osoba, która wcześniej odpowiadała na pytania trzyma lustro i prowadzi 
rozmowę. 
Po zakończeniu ćwiczenia zapytaj uczniów o to, jak im się odpowiadało na pytania? Czy 
obecność lustra coś zmieniała w ich nastawieniu, odpowiadało za jakość rozmowy, jej 
intymność? O czym myśleli kiedy odpowiadali na pytania, jakie emocje wywoływało w nich 
to ćwiczenie?  
 



 

 

 
Ćwiczenie 3. - 15 min 
 
Zaprezentuj uczniom dwa filmy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IWi9jaIaWI8 
 
https://tv.wirtualnemedia.pl/embed/wspieraj-telefon-w-kampanii-telefonu-zaufania-dla-
dzieci-i-mlodziezy?width=640&height=360 

 
 

Po zakończeniu emocji zapytaj uczniów, który przekaz był bardziej skuteczny, który lepiej 
komunikował podejmowany temat? Może obydwa takie były, tylko różniły się formą?  
 
Poproś uczniów aby zastanowili się i spróbowali udzielić odpowiedzi na pytanie, które 
może odnosić się do filmu ale także ogólnie do tematu rozmowy i komunikacji: 
 

- Jakie elementy są istotne z punktu widzenia dobrej komunikacji (rozmowy) 
- Jak dobrze zacząć rozmowę, od czego zacząć? 
- W jaki sposób zaczynacie rozmowy, czy zastanawialiście się nad tym jak rozmawiamy? 
- Co sprawia, że chcemy z kimś rozmawiać? 

 

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 ich umiejętności 
komunikowania się? Co ich zaciekawiło? 
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. 

          
    

https://www.youtube.com/watch?v=IWi9jaIaWI8
https://tv.wirtualnemedia.pl/embed/wspieraj-telefon-w-kampanii-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy?width=640&height=360
https://tv.wirtualnemedia.pl/embed/wspieraj-telefon-w-kampanii-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy?width=640&height=360

