
 

 

 

 
GRUPA WIEKOWA: Szkoła Podstawowa klasy 1-3 
 
SCENARIUSZ ZAJĘĆ: Magdalena Mróz, Marcin Majkut 
 
Film: Szybcy i śnieżni 
reż. B. Godbout, 2018 r, 89 min. 
 
 

 
 
 

Temat lekcji: 
Dlaczego rodzina jest ważna? 
 
Opis filmu: 
We wsi trwa wielki coroczny wyścig saneczkowy. Każdy z pojazdów jest wcześniej 
pieczołowicie przygotowywany przez dziecięcych konstruktorów. Każdy z nich wkłada w to 
wiele pracy i zaangażowania. Jednak nie każdy gra fair. Sanie zaprojektowane przez 
Frankiego rozpadają się przed przekroczeniem mety. Dzieciaki, na czele z Frankim 
udowadniają, że to Zac oszukiwał. 
Przyjaciele wspólnie konstruują nowy pojazd, który tym razem musi wygrać wyścig! 
Świetna animacja ukazująca moc i wartość przyjaźni i wspólnej pracy. 
 
Pojęcia kluczowe: 
Wsparcie rodziny/poszczególnych członków 
Modele rodziny. Dom rodzinny 
 
Cele lekcji: 
Tematem zajęć będą przyjaźń i rodzina. Czym są, co nam dają? Co my dajemy członkom 
swojej rodziny i innym ludziom poprzez swoje postępowanie? Porozmawiamy o sensie i 



 

 

wartości wzajemnego wspierania się i budowania dobrych relacji społeczno-rodzinnych. 
Zastanowimy się nad tym, jak ważne (i czy ważne) jest rozumienie i zaspokajanie potrzeb 
własnych i innych ludzi. Poznamy różne modele rodziny i porozmawiamy o tym, jak się 
one zmieniały na przestrzeni lat. 
 
 
Film i warsztat wobec podstawy programowej: 
 
Uczeń poznaje świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu i 
szacunku dla tradycji. 
Podczas lekcji wskazywane są pozytywne wzorce postępowania i budowania relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 
 
Treść filmu daje przykłady wzmacniania i rozwijania poczucia tożsamości indywidualnej, 
kulturowej, regionalnej i etnicznej. 

Podczas lekcji kształtowane są postawy otwartości wobec świata i innych ludzi, 
aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. 
Uczeń rozwija umiejętności związane z pracą zespołową oraz aktywnością społeczną 

Rozumie rolę aktywnego udziału w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. 

 
PRZEBIEG LEKCJI: 
 
Instrukcja dla prowadzącej /ego: 
 
Metoda pracy: 
Dyskusja po filmie, warsztat w grupie  
 
Materiały do przygotowania: 
Dwie pluszowe małe maskotki, duże karty flipczartowe (w ilości takiej ile jest 
uczniów/uczennic w klasie), przybory do pisania/rysowania, post-ity. Małe kartki (mogą być 
także różnokolorowe) 
 
 
Dyskusja: - 10/12 min 
 
Po projekcji filmów poproś uczniów i zebranie się w kręgu.  

Powiedz, że chcesz porozmawiać o filmie. Zapytaj co uczennice / uczniowie zapamiętali z filmu, na 

co zwrócili szczególną uwagę. Co im się spodobało? Jak oceniają postawę bohaterów?  

 

Zapytaj także o to, jak postrzegają relacje łączące poszczególnych bohaterów. Na czym polegają 

te relacje? Czy sa dla siebie jak przyjaciele czy bardziej rodzina? Co o tym decyduje? 

 

Inne pytania do rozmowy: 

1. Co to jest rodzina? 

2. Co nam daje rodzina, a co my dajemy swojej rodzinie. 

3. Modele rodzin. np. Rodzina gdzie jest tylko jeden rodzic/opiekun 

4. Budowanie dobrych relacji w rodzinie i wśród przyjaciół. Na czym polega? 

5. Jak wygląda wzajemne wsparcie poszczególnych bohaterów filmu? Co stanowi o sile ich 

przyjaźni? Dlaczego można o nich mówić, że są jak jedna rodzina? 



 

 

 

Ćwiczenie rozgrzewające: - 7 min. 
 
Gra polega na zabawie w skojarzenia. Ale możemy w związku z tematem ćwiczeń i 
dyskusji zawęzić ją do rodziny/ domu/ wspólnego działania. 
 
Poproś uczniów aby stanęli w kręgu. Stań razem z nimi. Weź do ręki mały przedmiot, 
którym można bezpieczne rzucać do siebie, np pluszową małą maskotkę, paczkę 
chusteczek itp. Rozpocznij zabawę rzucając do wybranej osoby przedmiot i wypowiadając 
hasło np. „Rodzinny dom”. Ten do kogo zaadresowany jest przedmiot i hasło łapie 
przedmiot i odrzuca go do kolejnej osoby mówić hasło, które kojarzy mu się z „Rodzinnym 
domem” np. „dobry obiad”, „mama” itp. I tak dalej. 
Jeśli zabawa będzie dobre opanowana może na wprowadzić drugi przedmiot., który 
będzie przerzucany z hasłami przez inne osoby. 
 
 
Ćwiczenie 1. - 20 min. 
 
Po zakończeniu ćwiczenia rozgrzewającego zaproś uczniów do ćwiczenia głównego. 
Podziel uczniów na 4 grupy. Mogą odliczyć do czterech. 
 
Każdej z grup przekaż podwójny arkusz (można skleić dwa arkusze ze sobą, tak aby 
powstał większy format). Przekaż każdej grupie również przybory do pisania (najlepiej 
markery). 
 
Poproś uczniów aby wybrali jedną osobę z grupy i poprosili ją o położenie się plecami na 
arkuszy. A następnie odrysowali kontur ciała tej osoby. Powiedz, że mają na to 4 minut. 
 
Kiedy to zrobią rozdziel poszczególnym grupom zadania. 
Powiedz, że kontury, które narysowali symbolizują konkretnego bohatera filmowego. 
Dwóm grupom wskaż, że to Frankie kryje się pod konturem a dwóm pozostałymi, że to 
Zac kryje się pod konturem. (Na to całe zadanie daj uczniom nie więcej niż 20 min) 
 
a) Poproś uczniów a by zastanowili się jak zachowują się konkretni (przydzieleni grupom) 
bohaterowie. Poproś aby odpowiedzieli sobie na pytania: 
- jakie są cechy, które odnoszą się do zachowania naszego bohatera? 

- jak bohater zachowuje się względem innych ? 

 
(Odpowiedzi na powyższe pytania uczniowie powinni różnymi środkami wyrazu (pisząc, 
malując, rysując, przyklejając różne materiały) dodać w wewnętrzne krawędzie konturu 
głowy naszego bohatera 
 
b) Następnie poproś uczniów aby zastanowili się nad kwestiami: 
- Jakie są relacje pomiędzy bohaterem a jego bliskimi / jak można by je opisać ? 

- Kto jest im bliski a kto daleki ? 

- Co ich łączy a co dzieli ? 

- Co wzmacnia relacje a co osłabia? 

 
Odpowiedzi na podpunkt b uczniowie powinni oznaczyć (pisząc, malując, rysując, 
przyklejając różne materiały) tak w zewnętrzne jak i wewnętrze krawędzi konturu, 
zwracając uwagę na bliskość relacji z daną osobą (jeśli ktoś jest w bliskiej relacji z 
bohaterem to warto opisać tę zależność przybliżając ją do krawędzi / wchodząc na linię 



 

 

konturu lub wpisując wewnątrz, odwrotnie kiedy relacja jest płytka lub kiedy mówimy o 
kwestiach, które osłabiają relację, wtedy nasze oznaczenie powinno oddalać się od 
krawędzi kontury na zewnątrz. 
Warto narysować lub wyciąć z kartek postacie, które są blisko/daleko naszego bohatera 
(przyjaciele, rodzina). I dokleić ich w wybranych miejscach na kontury (lub poza kontury) 
naszych bohaterów (w zależności od tego czy są blisko z naszymi bohaterami czy też nie) 
 
Omówienie:  - 10/15 min 
Kiedy uczniowie będą gotowi ze swoimi opisami poproś każdą z grup o zaprezentowanie 
swoich prac i omówienie ich z cała klasą, starając odpowiedzieć sobie na pytania: 
 
- Co wasze kontury z opisami mówią o relacjach (rodzinnych/ przyjacielskich) 
- Co sprawia, że możemy liczyć na wsparcie i pomoc od innych?  
- Co cementuje rodzinne relacje? 

- Jaki wpływ ma na nas rodzina a jaki my mamy na nią? 
- Co warto wzmacniać w naszych relacjach? Na co zwracać uwagę? Co buduje nasze 
rodzinne relacje? 
 
 
Na sam koniec zbierz wszystkich i zapytaj o opinię na temat całego warsztat / lekcji? 
Co uczniowie wynoszą z lekcji? Czy nauczyli się czegoś nowego? Co to takiego było? 
Jak odebrali sam warsztat? Czy zmieniła się ich opinia na temat rodziny. 
 
Na sam koniec podziękuj za czas i pożegnaj uczestników lekcji / warsztatu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


