
 

 

 
GRUPA WIEKOWA: Szkoła Podstawowa klasa 7-8 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Marcin Majkut 
 
FILM:  
Królowie lata  (2013 r.) 93 min 

reż. Jordan Vogt-Roberts 

 
Historia przyjaciół, którzy postanowili wyrwać się z toksycznych relacji łączących ich z ro-
dziną i rówieśnikami i korzystając z letniej aury zbudować swój własny, prywatny, intymny, 
dostępny tylko dla nich zakątek.  
Pełen humoru film o przekraczaniu granic dorosłości, dojrzewaniu, trudnych relacjach z ro-
dzicami, pierwszych miłościach i prawdziwej przyjaźni.  
Doskonały scenariusz, dobrze dobrana muzyka i świetna reżyseria i wiarygodne postaci 
tworzą unikalny i wyjątkowy klimat tego filmu, który śmiało można polecić nie tylko młodym 
dorosłym ale i ich rodzicom.  
 
 

Temat lekcji: 

Czy życie jest stresujące? Czyli co jest trudnego w dorastaniu. 
 
Pojęcia kluczowe:  
 
Dorastanie 
Przyjaźń i miłość 



 

 

Relacje z rodzicami 
Co to jest stres? 
Presja i radzenie sobie z nią 
 
 
Cele lekcji: 
Poszerzenie tematu świadomego dojrzewania i wchodzenia w świat dorosłych. Rozbudo-
wanie zasobów poznawczo-emocjonalnych niezbędnych do radzenia sobie z trudnymi sy-
tuacjami wieku dojrzewania, w tym z relacjami z rodzicami/ kolegami/znajomymi.  
Przepracowanie tematu stresu, sytuacji stresogennych towarzyszących wiekowi dojrzewa-
nia. Rozwinięcie tematu presji społecznej, pochodzącej z najbliższego środowiska spo-
łecznego jak i narzucanych globalnie (np ze strony mediów), a dotyczącej wyboru drogi 
życiowej. 
 
 
Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
 
 
Podczas lekcji wskazywane są pozytywne wzorce postępowania i budowania relacji spo-
łecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 
 
Formowane jest u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności in-
nych osób. 
 
Film zwraca uwagę na kwestie ekologiczne. 
 
Podczas lekcji rozwijane są umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowa-
nia, argumentowania i wnioskowania  
 
Lekcja wyposaża uczniów w umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i 
uporządkowany zrozumieć świat i swoje miejsce jako jednostki ludzkiej w świecie. 
 
Podczas lekcji kształtowane są postawy otwartości wobec świata i innych ludzi, aktyw-
ności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. 

Uczeń rozwija umiejętności związane z pracą zespołową oraz aktywnością społeczną. 

 

Instrukcja dla nauczyciela: 
 
Metoda pracy: 
Dyskusja po filmie, warsztat w grupie  
 
Niezbędne materiały: 
Kartki oraz przybory do pisania w takiej ilości aby wystarczyły dla całej klasy. 
Dwie kartki formatu A4 - na jednej napisane 100% + , na drugiej 100% - 
Małe pudełko tekturowe lub inny pojemnik 
 
Przebieg warsztatu: 
 
Dyskusja: 10/15 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: 
 
O czym jest ten film według was? Jak jest zaprezentowana kwestia wolności? Dlaczego 
trójka głównych bohaterów opuszcza swoje domy i udaje się do lasu? Jak są pokazane re-
lacje z rodzicami/ starszymi? Czym jest miłość w wydaniu tego filmu? Jakie emocje poja-
wiają się wśród bohaterów? Czym jest współczesny bunt? Z jakiego powodu można się 
buntować? Czy bunt to sprzeciw wobec konkretnym sytuacjom, które nas ograniczają i za-
grażają nam? Co wyrażają główni bohaterowie filmu poprzez ucieczkę? Czy bunt przynosi 
satysfakcję?  
Jak kształtują się konflikty? Co dają im konflikty? Jak rozładowują napięcia?  
Jak wygląda w filmie przyjaźń? Patrica i Joe? Co daje im Biaggio? 
Jak wyglądają wasze relacje ? Czy są równie szczere i spontaniczne? 
Czy poświęcacie sobie czas, uwagę? 
 
 

Ćwiczenie 1. Jak dobrze znasz swoją grupę - 15 min  
 
 

Po dyskusji rozdaj uczniom małe kartki (może być to mała kartka z zeszytu) oraz coś do 
pisania. 
Zaproponuj uczniom zabawę / ćwiczenie rozgrzewkowe. Poproś uczniów aby zapisali na 
otrzymanej kartce dwie rzeczy o sobie prawdziwe a jedną fałszywą. Daj im na to 2 minuty. 
Poproś uczniów aby nie podpisywali kartek, tyle złożyli je na pół i wrzucili do tekturowego 
pudełka (lub innego przygotowanego pojemnika). Powiedz uczniom, że będziesz loso-
wał(a) kartki i czytał(a). 
Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, kto mógł napisać te kartki. 
 
Daj wolny wybór uczniom - jeśli ktoś nie chce wziąć udziału w zabawie, nie musi tego ro-
bić. 
Nie trzeba też czytać wszystkich kartek - start się śledzić czas i nie przekraczać 15 minut 
przeznaczonych na to ćwiczenie. 
 
Na koniec zapytać uczniów: 
Co było trudne w tym zadaniu? Co było zaskakujące? Czy to zadanie czegoś was nau-
czyło? 
 
 

Ćwiczenie 2.  linia konfliktu 15 min 
 

Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia rozmieść w klasie/ sali, w której odbywa się 
warsztat kartki 100% + oraz - . Po przeciwnych stronach klasy (biorąc pod rozwagę naj-
szerszy bok pomieszczania. Z jednej strony 100% + a z drugiej 100% - . 
 
Następnie poproś uczniów o uwagę i zaproś ich do kolejnego ćwiczenia. Powiedz, że 
chciałabyś/chciałbyś aby stanęli w miejscu, które najlepiej odpowiada ich przekonaniom. I 
tak: 100% - symbolizuje miejsce, które określa nasz negatywny stosunek do konfliktów 
(konflikty są złe, nie prowadzą do niczego, są niekorzystne) 
100% + natomiast symbolizuje miejsce, które określa nasz pozytywny stosunek do konflik-
tów (konflikty są pozytywne, dają możliwość wyjaśniania sytuacji etc.) 



 

 

 
Prośba do grupy aby stanęła tak jak czuje w odpowiednim miejscu identyfikacji z daną 
stroną spojrzenia na konflikt. Oczywiście jeśli ktoś nie ma np zdania to może stanąć na 
środku pomieszczenia pomiędzy + a -. Mogą tez być różne odcienie poglądów. Nie trzeba 
koniecznie stawać przy jednej z kart. Można wybrać miejsce pośrednie.  
 
Kiedy uczniowie wybiorą już swoje miejsca poproś aby nie ruszali się. Zadaj każdemu ucz-
niowie pytanie: 
 
Czym dla Ciebie jest konflikt? 
Co spowodowało taką opinię, wybór który sprawił, że wybrałeś takie miejsce? 
Czy opinia się zmieniała w czasie? 
 
Po zadaniu pytań każdemu uczniowi/ uczennicy zapytaj wszystkich czy ich poglądy teraz 
się zmieniły i czy np chcą również zmienić miejsce? Jeśli tak poproś aby to zrobili. 
 
Na koniec poproś o opinię do tego ćwiczenia. Jak oceniają różne punkty widzenia na kwe-
stie konfliktu? Czy ich opinie po ćwiczeniu się zmieniły? Co sądzą o swoich wyborach? 
Jak czują się w tej sytuacji?  
 
 

Zakończenie i podsumowanie: 
 
Podziękuj uczestnikom warsztatu za czas i aktywność. Zapytaj uczniów / uczennice na ko-
niec o opinie na temat warsztatu. Zapytaj co zapamiętali z warsztatu, co utkwiło im w pa-
mięci? Czy warsztat wniósł coś nowego do kwestii dorastania? Jak uważają na ile kwestie 
konfliktów i rozwiązywania konfliktów wpływają na kwestie dorastania? Co ich zacieka-
wiło?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.    

           

 


