
 

 

 
GRUPA WIEKOWA: KLASY 1-3 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

opracowanie: Magdalena Mróz, Marcin Majkut 

 

FILM:  

Operacja człowiek w czerni 

reż. Grethe Bøe-Waal, Norwegia, 2018, 1h 22 min. 

 

 
 

 

OPIS FILMU:  

Film jest adaptacją książki autorstwa Jørna Liera Horsta i Hansa Jørgena Sandnesa 

o tym samym tytule. 

 

W małym, miłym miasteczku Elvestad dzieją się dziwne rzeczy. Tiril i Oliver, dwoje 

młodych detektywów, niczym Sherlock Holmes starają się rozwiązywać te zagadki, z 

którymi nie mogą poradzić sobie nawet dorośli policjanci. 

 

Tym razem pośrodku ścieżki ktoś wykopał dużą, głęboką dziurę. Oliver nie zauważa 

jej na czas i przelatuje przez kierownicę roweru. Kto zniszczył ścieżkę i dlaczego? W 

trakcie śledztwa Tiril i Olivera pojawiają się tajemniczy człowiek w czerni, a także 

stara mapa z dziwnymi znakami. Dodatkowo okazuje się, iż ślady prowadzą do 

zamierzchłej historiii miasteczka Czy parze młodych detektywów uda się rozwiązać 

zagadkę? 

 



 

 

Pojęcia kluczowe:  

Czym jest pasja?  

Jak się motywować do działania?  

Nauka poprzez pasje. 

 

Temat lekcji: 

Czy lubisz swoją pasję? 
 

Cele lekcji: 

Obejrzany film stanie się pretekstem do rozmowy pasji, zapytamy dzieci czym ona 

jest, skąd się bierze, czy każdy ją posiada? Czy i do czego jest nam potrzebna w 

życiu? Czy poznanie i wykształcenie w sobie pasji jest proste, a może wymaga od 

nas pracy, zaangażowania, wytrwałości? 

 

Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
 
Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
 
Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 
zrozumieć świat; 
wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 
dalszej edukacji; 
wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
 
 
PRZEBIEG LEKCJI  
 
Instrukcja dla prowadzącej/ ącego 
 
Metody pracy: dyskusja, ćwiczenie w parach. 

 

Niezbędne materiały: 

Jedna lub dwie tabliczki czekolady, napisane na małych kartkach litery układające 

się w słowo S E K R E T. 

 

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący musi schować w różnych miejscach w sali 

złożone karteczki z literami. Uczniom na odnalezienie wszystkich kartek i 

przeczytanie powinno zabrać 5 minut, więc stopień trudności schowania kartek  

powinien być umiarkowany. 

 

Po za tym kartki papieru oraz przybory do pisania. 

Tablica flipchartowa z papierem oraz pisaki różnokolorowe do tablicy. 

 



 

 

 

Dyskusja: 

 

Na początku poproś uczniów o zebranie się w kręgu. Powiedz, że porozmawiamy 

teraz trochę o filmie „Operacja człowiek w czerni”. 

 

Co uczniowie/ uczennice zapamiętali z filmu? Na co zwrócili uwagę? Jak odbierają 

młodych bohaterów filmu? Co sądzą o ich pasji? Czy to jeszcze jest pasja? Jak 

sądzą co jest potrzebne do bycia detektywem? Co jest potrzebne do rozwijania takiej 

pasji?  

Możesz również zapytać o to jaką pasję mają uczniowe / uczennice? Czy pamietają 

jak zaczęła się ich przygoda z taką pasją?  

 

 

Ćwiczenie 1 - 5/7  min  

 

Powiedz uczniom, że jest do rozwiązania pewna zagadka (odgadnąć trzeba tajne 

hasło) a odpowiedź znajduje się w tej sali rozrzucona na małych karteczkach. Należy 

odszukać karteczki i rozwiązać zagadkę/ hasło. Nagrodą będzie kawałek czekolady 

każdego detektywa, który weźmie udział w rozwiązywaniu zagadki. 

 

 

Ćwiczenie 2 - 25 min  

 

Podziel uczniów w pary (jeśli liczba uczniów jest nieparzysta to jedna grupa może 

liczyć 3 osoby). Mogą odliczyć do dwóch. Zadbaj aby każdy uczeń miał kartkę i 

przybory do pisania.  

 

Poproś uczniów aby porozmawiali ze sobą o pasjach lub zainteresowaniach (swoich 

lub jeśli takich nie posiadają o takich, które mogą być im bliskie, chcieliby je 

rozwijać). I spróbowali sobie odpowiedzieć na pytania: 

- Dlaczego taka pasja/ zainteresowanie a nie inna? 

- Co sprawiło, że się tym zainteresowałam/em? 

- Co mi daje taka pasja/ zainteresowanie (jak wpływa na mnie a jak na innych) 

- Czy pasje można podzielić na ciekawe i nudne? Kto o tym decyduje? 

- Czego potrzebuję do rozwoju swojej pasji 

- Jakie mam plany związane z rozwojem mojej pasji? 

 

Poproś aby odpowiedzi na pytania zapisywali na kartkach. Na to ćwiczenie daj im 10 

minut. 

 

W międzyczasie na tablicy flipchartowej narysuj duży rysunki (kontur) człowieka.  

 



 

 

Po 10 minutach poproś uczniów aby zakończyli rozmowę. Powiedz, że 

chciałabyś/chciałbyś  aby uczniowie podzieli się swoimi przemyśleniami/ zebranymi 

informacjami o pasjach z innymi. Powiedz, że chciałabyś/chciałbyś stworzyć również 

prosty portret człowieka z pasją. Czym się ktoś taki odznacza? Czy mieć pasję to 

coś trudnego czy może nie? Każdy blok pytań zapisuj innym kolorem.  

 

Zapytaj o pasję - jakie uczniowie mają pasję i wpisz je do środka konturu.  

Dalej zapytaj o to, co sprawiło, że ta pasja się pojawiała? Dzięki komu możemy ją 

rozwijać? 

- jeżeli uczniowie zaproponują rodzinę czy przyjaciół - wyjdź poza kontur postaci 

strzałkami dodaj właściwe opisy (jeśli uczniowie powiedzą, że uprawiana przez 

nich pasja / zainteresowanie wpływa na kogoś z zewnątrz ale ten ktoś ma wpływ 

na jej rozwój - daj strzałki w dwie strony, do konturu i odwrotnie 

 

Zapytaj jak zachowuje się człowiek z pasją? Jak się rozmawia z nim o jego pasji? 

- tutaj możesz dodać odpowiedzi na wysokości głowy  

 

Zapytaj jak poszukiwać swoich pasji - gdzie szukać inspiracji ? 

- te odpowiedzi możesz wpisać na wysokości nóg kontury postaci  

 

Zapytaj jeszcze uczniów o inne ważne informacje / spostrzeżenia, które przychodzą 

im do głowy, zostały zebrane podczas rozmowy, kiedy myślą o kimś kto ma pasję. 

Jak go scharakteryzować? A może jest to osoba nie wyróżniającą się? 

 

Podsumowanie: 5/7 min 

 

Na koniec zapytaj uczniów o to, czego nauczyli się nowego podczas zajęć? Czy 

dowiedzieli się czegoś interesującego - jeśli tak to czego? Czy chcieliby się podzielić 

swoimi wrażeniami? Jak pracowało im się w grupach? Jak odbierają zajęcia? 

 

Na koniec podziękuj za wspólną pracę i życz uczniom dobrego dnia. 

 

 

 

 

 

 

 


