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ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH | WYOBRAŹNIA  
 
Dzieci potrzebują wyobraźni, aby poznawać świat. Filmy wchodzące w skład zestawu „Wyobraźnia” 
przedstawiają przygody, w których wyobraźnia gra główną rolę. „Gruffalo” opowiada o tym, że może 
ona pomóc oswoić lęki i radzić sobie z tym, co nieznane. „Słoń i rower” mówi o wyobraźni jako sile 
napędowej, dzięki której rodzą się marzenia i chce nam się zdobywać świat. „List” to historia o tym, że 
wyobraźnia może pomóc podczas rozłąki z osobami, które kochamy. „Raz, dwa, trzy – drzewo patrzy!” 
pozwala widzom odczuć, że użycie wyobraźni i uwolnienie twórczego potencjału gwarantują świetną 
zabawę i dają radość. „Mały ptaszek i wiewiórka” to żartobliwa etiuda o przyjaciołach, którzy mimo 
niebezpieczeństw świetnie się bawią dzięki wyobraźni. Filmy są pełne humoru i zapewniają małym 
widzom poczucie bezpieczeństwa. Różne techniki animacji pokazują również świat wyobraźni twórców 
filmowych i pozwalają rozwijać kreatywność odbiorców. 

 
 

TEMATY DO OMÓWIENIA 

 
Zestaw stwarza okazję do omówienia z uczniami pięciu tematów: 

 
→ wyobraźnia i strach; 
→ wyobraźnia i marzenia; 
→ wyobraźnia i tęsknota; 
→ wyobraźnia i chwile szaleństwa; 
→ wyobraźnia i pomoc. 

 
 
Wyobraźnia i strach 
Film „Gruffalo” otwiera pole do wielu dyskusji: co zrobić, żeby mimo strachu mieć odwagę do 
poznawania świata, jak radzić sobie z tym, czego się boimy, czy możemy się bać czegoś, czego nie ma.  
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Małe wiewiórki boją się lasu i przerażających stworzeń, gotowych je zjeść. Mama opowiada im bajkę  
o zmyślonym potworze. Dzięki niej dzieci uczą się stawiać światu czoła. Gruffalo to potwór wymyślony 
przez pewną mysz. Leśne zwierzęta zaczynają się go bać, choć nigdy go nie spotkały. Pewnego razu mysz 
odkrywa, że widzi coś, co sama wymyśliła – potwór stał się realny. Film niesie przekaz, że jeśli bardzo się 
czegoś boimy, to zaczyna to istnieć w naszej wyobraźni, wpływa na nasze zachowanie i staje się 
rzeczywiste. Uczy też radzenia sobie z własnymi lękami. Mysz wie, że w każdej chwili coś może ją zjeść – 
ale w każdej złej przygodzie radzi sobie za pomocą wyobraźni. Czy może być coś gorszego niż lis? Tak! 
Straszniejszy jest Gruffalo. Przy nim lis, sowa i wąż stają się malutkie i zmykają. Mysz może spokojnie 
wędrować lasem i cieszyć się orzeszkami. Tym bardziej że Gruffalo nie istnieje.  
 

Wyobraźnia i marzenia 
Bohater filmu „Słoń i rower” wiedzie życie przewidywalne i pracowite – sprząta śmieci. Jego egzystencję 
odmienia marzenie o rowerze. Takim, na którym można zwiedzić świat i pędzić, aż uszy falują. Słoń 
wyobraża sobie, jak cudownie byłoby mieć rower i zaczyna pracować ciężko, aby go zdobyć. Młodzi 
widzowie odczuwają rozczarowanie słonia, gdy na kupionym wreszcie rowerze nie może jeździć, bo jest 
dla niego za malutki. Dzieci oglądające film widzą, że marzenia dają radość i chęć działania – ale samo 
spełnienie marzenia niekoniecznie oznacza szczęście. Film ma budujące zakończenie: okazuje się, że na 
rowerze może jeździć dziewczynka z sąsiedztwa, a słoń odkrywa przyjaźń i czuje wreszcie radość – to,  
o czym naprawdę marzył. Warto zachęcić dzieci, by zastanowiły się: 
 

→ czy spełnienie marzenia sprawia, że stajemy się szczęśliwsi; 
→ co zrobić, gdy wymarzony prezent (przedmiot) rozczarowuje; 
→ dlaczego marzymy o nowych zabawkach: czy to one dają radość, czy też stworzone dzięki 

nim nowe możliwości zabawy z innymi. 
 

Wyobraźnia i tęsknota 
W domku mieszkają bokser, kot, kobieta i złota rybka. Bokser wyrusza na zawody, a kobieta tęskni za 
nim. Boryka się z kotem, który usiłuje zjeść złotą rybkę (symbol miłości pary). Niepokoi się o ukochanego. 
Uczniowie mogą odczuć, że wiadomości podawane przez radio oraz listy przynoszone przez gołębie 
stanowią dla niej pociechę podczas rozłąki. Dzięki nim kobieta może sobie wyobrazić swego ukochanego 
i łatwiej jej czekać na jego powrót. Omawiając film „List”, warto zadać dzieciom trzy pytania: 
 

→ jak można sobie radzić z tęsknotą za kimś bliskim?  
→ jak wyobraźnia pomaga nam, gdy za kimś tęsknimy? 
→ jak możemy wysyłać wiadomości komuś, kto wyjechał? 

 

Wyobraźnia i chwile szaleństwa 
Drzewo powinno stać w lesie, ale jeśli zabiera buty turyście i zaczyna tańczyć, to wszystko staje się 
możliwe. Film „Raz, dwa, trzy – drzewo patrzy!” stanowi fantastyczną opowieść o przygodzie drzewa, 
które wyrusza w świat. Odbierany przez dzieci jako radosny i żartobliwy, budzi uśmiech, a jednocześnie 
stwarza okazję do dyskusji: po co są w życiu chwile szaleństwa i nieoczekiwane zachowania, co by było, 
gdybyśmy zawsze zachowywali się w przewidywalny oraz „grzeczny” sposób, jakie korzyści wynikają  
z tego, że nagle robimy coś w zupełnie nowy sposób, inaczej niż zwykle. 
 

Wyobraźnia i pomoc 
Film „Mały ptaszek i wiewiórka” prezentuje perypetie pary przyjaciół, których goni lis. Co ciekawe, 
ptaszek i wiewiórka nie wpadają w popłoch – wykorzystują pościg jako okazję do jeszcze lepszej zabawy. 
Animacja pokazuje uczniom, że przyjacielowi należy pomagać i że przy odrobinie wyobraźni pomoc ta 
może zmienić się w niesamowitą przygodę. 


