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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA 

SCENARIUSZ LEKCJI 
opracowanie: Paulina Krześniak 
 
 

 

FILM | „NOCTURNA” 
„Nocturna”, Francja, Hiszpania 2007, 88 min 
 
reżyseria: Adrià Garcia, Victor Maldonado 
scenariusz: Víctor Maldonado, Adrià Garcia, Teresa Vilardell 
 
Tim mieszka w domu dziecka. Już w pierwszych scenach dowiadujemy się, że chłopiec boi się ciemności  
i spędza noce na obserwacji gwiazd, zwłaszcza Adhary, z którą wiążą się jego wspomnienia o mamie. 
Pewnej nocy Tim odkrywa, że Adhara przestaje świecić, a na niebie pojawia się coraz mniej gwiazd. 
Poznaje wówczas Kociego Pasterza, który wprowadza go w nocny świat – Nocturnę – pełen dziwnych 
stworzeń. Tim chce rozwikłać zagadkę znikających gwiazd. 



 

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska 
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz 
pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

2 

„JEŚLI NIE BĘDĘ SIĘ BAŁ, NIC MI NIE ZROBISZ”, CZYLI JAK WALCZYĆ  
Z CIENIEM SWOJEGO STRACHU. ROZMAWIAMY O FILMIE „NOCTURNA” 
 
 
Temat lekcji 
„Jeśli nie będę się bał, nic mi nie zrobisz”, czyli jak walczyć z cieniem swojego strachu. Rozmawiamy o filmie 
„Nocturna”. 
 
Czas trwania lekcji 
45 min 

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 

 
→ ćwiczy rekonstruowanie poznanej fabuły;  
→ rozmawia na temat konieczności mierzenia się (podejmowania walki) z nękającymi nas lękami 

i fobiami oraz o sile wewnętrznej drzemiącej w każdym człowieku; 
→ ćwiczy spostrzegawczość; 
→ rozwija umiejętności pisania; 
→ uczestniczy w rozmowie: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, przedstawia poglądy i pomysły; 
→ rozwijanie umiejętność opowiadania z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa. 

 
Metody i formy pracy 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące metody i formy pracy z uczniem: 
 

→ opowiadanie; 
→ karta pracy; 
→ dyskusja; 
→ pogadanka; 
→ wykład informacyjny; 
→ burza mózgów; 
→ praca z klasą oraz indywidualna. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 

 
→ film „Nocturna”;  
→ karta pracy; 
→ nagranie piosenki „Twoje światło” zespołu Arka Noego; 
→ komputer z głośnikami albo odtwarzacz muzyki. 

 
Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu filmu „Nocturna”. Przed zajęciami nauczyciel drukuje karty pracy 
(patrz s. 5–6) oraz znajduje nagranie piosenki „Twoje światło” (jeśli w sali jest komputer z dostępem  do 
internetu, podczas lekcji można wykorzystać po prostu teledysk zamieszczony na oficjalnej stronie zespołu 
http://www.arkanoego.tv/?videos=twoje-swiatlo). 

 



 

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska 
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz 
pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). 

3 

PRZEBIEG LEKCJI 
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel, zadając uczniom pytania, skłania ich do przypomnienia sobie fabuły obejrzanego filmu (Tim, 
mały chłopiec mieszkający w sierocińcu, odczuwa ogromny lęk przed ciemnością. Kiedy pewnego razu 
wychodzi na dach sierocińca, odkrywa, że jego ulubiona gwiazda Adhara zniknęła. Tim poznaje Pasterza 
Kotów, które strzegą nocą snu dzieci. Chłopiec nie potrafi zasnąć, mając świadomość, że na niebie nie 
ma jego ulubionej gwiazdy. Pragnie ją odnaleźć. Przekonuje Pasterza Kotów, aby zabrał go do Moki – 
strażnika nocy, który informuje go, że za gwiazdy na niebie odpowiada Gwiezdny Mistrz. Tim prosi więc 
Pasterza, aby zabrał go do Latarni Gwiazd, w której mieszka Gwiezdny Mistrz. Chłopiec przemierza ulice 
Krainy Nocy, podczas gdy kolejne gwiazdy gasną, a Krainie zaczyna grozić niebezpieczeństwo pogrążenia 
się w mroku. Z czasem okazuje się, że źródłem tej sytuacji jest sam Tim, a dokładnie – jego lęk przed 
ciemnością. Chłopiec mierzy się z cieniem, przezwycięża swój strach i ratuje Krainę Nocy). 
 

Realizacja tematu 
Nauczyciel rozdaje karty pracy (patrz s. 5–6) i prosi uczniów o wykonanie zadania 1 – wykreślanki. Dzieci, 
które najszybciej odnajdą hasła (gwiazdy, księżyc, lampka), można nagrodzić (np. plusami).  
 
Prowadzący pyta klasę, czym była Adhara i dlaczego była tak ważna dla Tima. Jeśli zachodzi potrzeba, 
należy naprowadzić dzieci na odpowiedź, że Adhara to ukochana gwiazda Tima, która nad nim czuwa, a 
spojrzenie na nią zawsze ułatwiało chłopcu zaśnięcie. Nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się, czy 
lęk Tima przed nocą (ciemnością) miał jakieś podstawy. Prosi ich o uzasadnienie swojego zdania.  
 
Przewidywane odpowiedzi 
 

→ Lęk Tima miał podstawy, ponieważ noc (ciemność) może wydawać się straszna: nie widzimy 
wtedy otaczających nas osób i przedmiotów, a także możliwych zagrożeń. 

→ Lęk Tima był bezpodstawny – noc jest po prostu porą doby, nie bardziej groźną niż dzień. 
 
 

Podsumowując rozmowę, nauczyciel zwraca uwagę, dlaczego ciemność często wydaje się nam straszna. 
 
Prowadzący prosi uczniów, by zapoznali się z poleceniem do zadania 2 z karty pracy. Odtwarza piosenkę 
zespołu Arka Noego „Twoje światło”, a dzieci uzupełniają luki w tekście. Nauczyciel sprawdza wspólnie  
z uczniami poprawność wykonania zadania. 
 
Nauczyciel informuje uczniów, że nieuzasadniony chorobliwy lęk przed ciemnością traktuje się jako 
zaburzenie i nazywa nyktofobią. Zachęca dzieci, by zaproponowały, jak można radzić sobie z nyktofobią. 
 
Przewidywane odpowiedzi 
 

→ Zasypianie z ulubioną maskotką. 
→ Oswajanie się z ciemnością poprzez krótkie pobyty w ciemnym pomieszczeniu za dnia. 
→ Zapalanie światła w chwili odczuwania lęku i uświadamianie sobie, że po ciemku w pokoju 

wszystko jest tak samo, wszystkie przedmioty leżą w tych samych miejscach. 
→ Zostawianie na noc przy łóżku wody, której można się w każdej chwili napić. 
 

 
Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania 3 z karty pracy. Dzieci mają wczuć się w rolę psychologa  
i zaproponowane wcześniej metody radzenia sobie z lękiem przed ciemnością zapisać w formie zaleceń 
na druku recepty. Wybrani lub chętni uczniowie czytają swoje odpowiedzi na forum klasy. 
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Prowadzący pyta uczniów, czego – poza ciemnością – panicznie boją się niektórzy ludzie. Jeżeli któreś 
dziecko zechce, może podzielić się swoimi doświadczeniami.  
 
Przewidywane odpowiedzi 
 

→ pająków 
→ myszy 
→ zamkniętych pomieszczeń 
→ otwartych przestrzeni 
→ latania samolotem 
→ przebywania na dużej wysokości 
→ widoku krwi 

 
 

Podsumowanie tematu 
Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na fakt, że trzeba walczyć ze swoimi nieuzasadnionymi lękami. Warto, 
tak jak mały Tim, zdać sobie sprawę, że często to nie same rzeczy, zjawiska czy stany są przerażające, ale 
takimi czyni je nasz własny strach. Jeżeli nie pozwolimy mu zapanować nad nami, to, co budzi lęk może 
okazać się całkiem przyjazne. 

 
Praca domowa 
Narysuj, jak wyobrażasz sobie Nocturnę. 
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KARTA PRACY 
 
Zadanie 1 
Znajdź w diagramie trzy wyrazy nazywające źródła światła. Hasła mogą być czytane poziomo, pionowo 
lub na skos, wprzód albo od tyłu. Odpowiedzi wypisz obok diagramu. 
 

 
 
 

1.  .....................................................................................................................................  

2.  .....................................................................................................................................  

3.  .....................................................................................................................................  

 
 
Zadanie 2 
Wysłuchaj piosenki „Twoje światło” zespołu Arka Noego i uzupełnij luki w poniższych fragmentach tekstu. 
 
Noc jest _______________________, noc ponura, 

straszny nawet _______________________ na murach. 

Ciemny pokój, jakieś _______________________, 

coś _______________________ z szafy! 

 

Łatwo się _______________________ i poobijać, 

czego nie widać trudno _______________________. 

Ruszam z miejsca w drogę niełatwą, 

potrzebne mi Twoje światło! 

 

P L Z R I U A C 

Ł A O T N I B Y 

K M T R E P D Ż 

A P C S W Z N Ę 

S K D C A S G I 

W A U I O E A S 

U R W A N K I K 

O G J R U S  K R 
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Zadanie 3 
Wczuj się w rolę psychologa, do którego trafiła osoba cierpiąca z powodu lęku przed ciemnością. Swoje 
zalecenia zapisz na poniższym druku recepty. 

 

 


