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FILM:  

Opowieści świnki 
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OPIS FILMU:  

 

Prosiaczek Waldemar, który lada dzień obchodzi urodziny ma słabość do słodyczy. Do tej 

pory największą sztuką było to, by nie zjeść tortu przed czasem. Tym razem on i jego 

najlepsi przyjaciele - kogut Franz i mysz Johnny - muszą uratować farmę przed najazdem 

czwórki dzików wyjadających wszelkie zapasy. Przed tym gangiem nie uchowa się nawet 

stara marchewka, o torcie nie wspominając. Tylko jak dotrzeć na farmę, skoro dziki 

podstępem wyprowadziły ich w pole? Bohaterowie znajdują się nie wiadomo gdzie, a pewne 

jest tylko jedno – są daleko. Czasu jest mało. Czy przyjaciele zdążą przyjść farmie z 

odsieczą? 

 

Pojęcia kluczowe:  

Czy jestem dobrym przyjacielem. 

Dzielenie się. 



 

 

Zazdrość. 

Rozwiązywanie konfliktów. 

 

Temat lekcji: 

Czy jestem dobrym przyjacielem? 
 

Cele lekcji: 

- Przybliżenie roli przyjaźni w życiu 

- Przywołanie tematu - czym jest pomaganie i dlaczego pomaganie sobie nawzajem jest 

ważną częścią naszego codziennego życia 

 

Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

 

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

 

Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. 

 

Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi. 

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole. 

 

 

Instrukcja dla nauczycieli / warsztat po filmie. 
 

Na początek krótka rozmowa o filmie - 10 min. 

 

Ze wglądu na to, że film jest skierowany do dość małych dzieci (4-6 lat), dyskusja po filmie 

powinna ograniczyć się do pytań ogólnych, bez wchodzenia w głęboką analizę.  

Zapytaj dzieci o odczucia względem filmu. 

 

- Czy im się podobał? Jeżeli tak to dlaczego? 

- Kto był głównym bohaterem filmu, pamiętacie jak miał/a na imię? A kto był pozostałymi 

bohaterami? 

- Czym bohaterowie się zajmowali? 

- Co się działo w tej historii? O czym ona była, jak myślicie? 

- Czy bohaterowie pomagali sobie? Dlaczego to robili? 

- Czy zdarzało się, że ktoś komuś nie chał pomóc? Dlaczego? 

- Co jest ważnego w pomaganiu sobie, dlaczego pomaganie jest ważne? 

- Co to znaczy, że ktoś jest przyjacielem? Z kim się zaprzyjaźniamy i dlaczego?  

- Kto był dla kogo przyjacielem w filmie? 

 



 

 

Po zakończeniu dyskusji zaproś dzieci do przeprowadzenia krótkiego warsztatu. 

Powiedz, że warsztat będzie dotyczył właśnie przyjaźni i pomagania sobie. 

Zaproponuj dzieciom w pierwszej kolejności krótką rozgrzewkę. Powinna trwać około 5-7 

minut 

Rozgrzewka: 5 min 

 

Niech swobodnie spacerują po podłodze (ćwiczenie można z powodzeniem przeprowadzić w 

zamkniętej sali jak i na otwartej przestrzeni). Na podłodze rozłóż kilkanaście arkuszy papieru 

lub gazet. Poinformuj dzieci, że te arkusze lub gazety symbolizują tratwy na które można się 

wdrapać kiedy przychodzi sztorm. A my (dzieci) jesteśmy rozbitkami pływającymi oceanie. Na 

hasło „sztorm” każdy musi znaleźć miejsce na tratwie. Nikt nie może zostać bez miejsca. I 

pamiętajcie, że na jednej tratwie może zmieścić się więcej osób niż jedna. Po tym jak już 

każdy znajdzie miejsce na tratwie prowadzący zabawę mówi „cisza na wodzie” i wszyscy 

wracają do swobodnego przemieszczania się po powierzchni. W tym czasie prowadzący 

zabiera kilka arkuszy/ gazet. I po chwili znowu daje sygnał „Sztorm”. 

Te sekwencję wraz z pozostawianiem coraz to mniejszej liczby arkuszy/ gazet powtarzamy 

kilka razy.  

 

Ćwiczenie ma na celu pokazać, że dla każdego może znaleźć się bezpieczne miejsce. 

Możemy także sobie pomagać (trzymając się np za ręce) tak aby nie wypaść z tratwy.  

 

Po zakończeniu ćwiczenia zapytaj dzieci co sądzą o tym ćwiczeniu. Czy im się podobało, 

czy było trudne? 

Czy łatwo było komuś pomagać? Czy ktoś chciał sam zostać na tratwie i dlaczego? Czy bał 

się, że „wpadnie do wody”? Jak się czuł kiedy udało się komuś pomóc w znalezieniu miejsca 

na tratwie? 

  

Po krótkiej rozmowie zaproś dzieci do kolejnej zabawy, ćwiczenia.  

 

Ćwiczenie główne: - 30 min 

 

Przygotuj niezbędne materiały / dla jednego dziecka: 

Po dwa arkusze A4 (gramatura przynajmniej 200 gram)  

Po jednym patyczku jak do szaszłyków długości około 20 cm  

Przybory do rysowania oraz klej. 

Nożyczki. 

 

Rozdaj dzieciom po dwa papieru arkusze A4 (ważne aby papier był dość gruby)  

 

Poproś aby złożyły kartkę A4 równo na pół i narysowały na jednej części swojego przyjaciela   

(może być sam kontur - wytłumacz co to jest kontur jeśli dzieci nie wiedzą czym jest). 

 

Ważne aby rysunek nie był bardzo mały. Ale miał około 15 cm wysokości. Pokaż dzieciom 

jaka to długość. 

 

Kiedy kontur lub rysunek będzie gotowy. Poproś dzieci o wycięcie go z kartki ale w taki sposób 

aby wycięty kontur rysunek obejmował również drugą stronę złożonej kartki. Chodzi o to 

abyśmy mieli dwa takie same kontury.  



 

 

 

Kiedy wycięte kontury będą gotowe poproś dzieci o pokolorowanie wyciętych postaci 

przyjmując, że pierwszy kontur będzie przodem postaci a drugi tyłem. 

 

Kiedy obydwa kontury będą gotowe można zaproponować dzieciom aby wycięły dodatkowe 

elementy, np kapelusz, czapkę, parasol, piłkę itd., które to elementy może trzymać nasz 

przyjaciel. 

 

Następnie poproś dzieci aby położyły kontur tył na ławce (lub podłodze w zależności gdzie 

pracują) obrysowaną kartką w dół (widzimy tylko białą cześć wyciętego konturu). Zaaplikowały 

klej, położyły patyczek, tak aby kończył się w połowie konturu a w połowie wystawał. A 

następnie przykleiły drugi kontur (ten gdzie znajduje się przód postaci). 

 

Powstanie w ten sposób figurka na patyku. Nasz przyjaciel. 

 

Uwaga: Jeśli nauczyciel stwierdzi, że ćwiczenie może być za trudne, wystarczy wyciąć i 

pomalować tylko przód postaci i przykleić do patyka przy pomocy taśmy klejącej. 

 

Dokładnie taki sam proces należy przeprowadzić z drugim arkuszem ale informując dzieci, że 

to co będą teraz tworzyć to nie przyjaciel ale oni sami. Że będzie to figurka, która będzie ich 

pokazywać. 

 

Kiedy figurki będą gotowe poproś dzieci o krótką opowieść o tym kim jest mój przyjaciel. Czy 

mogą go opisać? Co lubi robić?  

 

Następnie pytamy wszystkie dzieci czy przyjaźń, tak jak nasi przyjaciele jest zawsze taka 

sama? Czy znaczy to samo dla każdego? 

 

W kolejnym kroku poproś dzieci aby przygotowały bardzo krótką scenkę pomiędzy sobą a 

przyjacielem, wykorzystując do tego stworzone figurki. Temat sceny to : pokaż jak sobie 

możecie nawzajem pomagać, co wspólnie lubicie razem robić z przyjacielem. 

 

Następnie każde z dzieci prezentują innym swoją przygotowaną scenkę. 

 

Uwaga: Ćwiczenie można podzielić na dwie części. Np. w pierwszym dniu tworzymy figurki a 

w kolejnym przygotowujemy scenki i je odgrywamy.  

 

Na sam koniec omawiamy to co udało się zrobić. Możemy porozmawiać o tym, że każdy z 

nas trochę inaczej opisuje swojego przyjaciela i może mieć inny sposób patrzenia na taką 

osobę. Taka różnorodność jest bardzo dobra bo sprawia, że możemy urozmaicać nasz świat. 

 

 

 


