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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. Są pełne humoru i zapewniają małym 
widzom poczucie bezpieczeństwa. Różne techniki animacji pokazują również świat wyobraźni twórców 
filmowych i pozwalają rozwijać kreatywność odbiorców. 

 

 
FILM | „GRUFFALO”  
„The Gruffalo”, Wielka Brytania 2009, 24 min 
 
reżyseria: Max Lang, Jakob Schuh 
scenariusz: Max Lang, Jakob Schuh, Julia Donaldson 
 
Czy najmniejszy jest najsłabszy? Nie zawsze. „Gruffalo” to opowieść szkatułkowa: wiewiórka opowiada 
dwójce swoich dzieci historię myszy wędrującej przez las w poszukiwaniu żołędzi. W obronie przed 
lisem, który ma na nią chrapkę, wymyśla Gruffalo – stwora ze strasznymi kłami w wielkiej szczęce  
i ostrymi pazurami. Lis ucieka, a mysz może spokojnie iść dalej. Tak samo broni się przed sową i wężem, 
za każdym razem dodaje nowe szczegóły do opisu wymyślonego potwora. Wymyślonego… Czy aby na 
pewno? Okazuje się, że niekoniecznie, bo Gruffalo we własnej osobie staje na ścieżce myszy. Tym razem 
zostanie już chyba zjedzona… 
 
Historia o przewadze inteligencji, sprytu i wiary w siebie nad siłą fizyczną, znana też pod alternatywnym 
tytułem „Grufołak”, otrzymała nominację do Oscara (2011) i nagrody BAFTA (2010) w kategorii najlepszy 
krótkometrażowy film animowany. 
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FILM | „SŁOŃ I ROWER” 
„Le vélo de lʼéléphant”, Francja 2014, 9 min 
 
reżyseria: Olesya Shchukina 
scenariusz: Olesya Shchukina 
 
Słoń żyje spokojnym życiem. Wszystko zmienia się, gdy ogląda reklamę roweru. Odtąd pragnie jednego: 
własnych dwóch kółek. Bohater filmu konsekwentnie dąży do spełnienia marzenia. Pracuje dwa razy 
szybciej i z dwa razy większym zaangażowaniem, a każdy grosz wrzuca do skarbonki. Kiedy jest pełna, 
biegnie do sklepu i kupuje rower. Tylko że pojazd ma rozmiar ludzki, a nie słoniowy. Zrozpaczony słoń 
zamyka się w domu, przestaje pracować. Radość życia odzyskuje dopiero wtedy, gdy podarowuje rower 
małej dziewczynce. 
 
Stylizowana na wycinankę animacja uczy, że spełnienia pragnienia materialnego niekoniecznie przyniesie 
nam szczęście. Film jest bardzo ciekawy plastycznie, rozgrywa się na kilku płaszczyznach, a prowadzenie 
kamery nie jest typowe dla animacji. 
 
FILM | „LIST”  
„Messages dans l’air”, Szwajcaria 2015, 6 min 
 
reżyseria: Isabelle Favez 
scenariusz: Isabelle Favez 
 
Młoda kobieta mieszka sama ze swoim czarnym kotem w małym mieście. Oboje są zupełnie różni – ona 
ma wielkie sercem, jest uczuciowa i wrażliwa, a kot to typ nienasyconego łowcy. Ale kobieta ma pewien 
sekret – jest w swoim sąsiedzie, przystojnym bokserze. Mężczyzna jest posiadaczem złotej rybki, na 
którą ciągle poluje kot. Dzięki przygodom zwierzaka kobieta nawiązuje bliższą znajomość z bokserem. 
Czy i jak wyzna mu miłość? 
 
Animacja opowiadająca o tym, że mimo iż żyjemy tak blisko siebie, czasem bardzo nam do siebie daleko, 
utrzymana w stylistyce francuskiego studia Folimage (koproducenta filmu) – narysowana miękką kreską 
wykorzystuje przyjazną i rozwijającą wyobraźnię kolorystykę. 
 
FILM | „MAŁY PTASZEK I WIEWIÓRKA” 
„Der kleine Vogel und das Eichhörnchen”,  Szwajcaria 2015, 5 min 
 
reżyseria: Lena von Dohren 
scenariusz: Lena von Dohren 
 
Jest jesień. Mały ptaszek chce podlać ostatni liść na gałęzi. Ale wiewiórka jest szybsza i zwinnie zabiera 
mu konewkę. Ptaszek chce odzyskać konewkę i zaczynają gonić się po lesie. W gonitwie niespodziewanie 
bierze udział lis: jednak on nie jest zainteresowany konewką, tylko kolacją w postaci ptaszka albo 
wiewiórki. W obliczu zagrożenia bohaterowie jednoczą się i nie tylko pomagają sobie w przechytrzeniu 
lisa, lecz także zostają przyjaciółmi. Mały ptaszek może od teraz polegać na wiewiórce.  
 
Prosty formalnie film jest łatwy w odbiorze i opowiada o podstawowych wartościach. 
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CZASEM WARTO PUŚCIĆ WODZE WYOBRAŹNI… 
 
 
Temat lekcji 
Czasem warto puścić wodze wyobraźni… 

 
Czas trwania lekcji 
45 min 

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 

 
→ rozwija wyobraźnię i wskazuje sposoby jej wykorzystania w życiu; 
→ wzbogaca słownictwo; 
→ uczestniczy w rozmowie: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, przedstawia poglądy i pomysły; 
→ rozwija umiejętności opowiadania z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa. 

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

→ pogadanka; 
→ gry i zabawy; 
→ karta pracy; 
→ dyskusja; 
→ elementy dramy; 
→ praca z klasą, w grupach oraz indywidualna. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 

 
→ zestaw filmów krótkometrażowych; 
→ karta pracy. 

 
Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu zestawu filmów krótkich „Wyobraźnia”. Przed zajęciami nauczyciel 
drukuje karty pracy (patrz s. 5) i przygotowuje kartki z wypisanymi elementami, które mają się znaleźć  
w wymyślanych przez uczniów historyjkach (patrz s. 4). 

 

PRZEBIEG LEKCJI 
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel przedstawia temat lekcji, a następnie pyta uczniów, czy podobały im się obejrzane filmy. 
Który z nich wywarł na nich największe wrażenie i dlaczego? Nauczyciel zwraca uwagę, że filmy te łączy 
temat wyobraźni, który został pokazany na różne sposoby. 
 

Realizacja tematu 
Nauczyciel mówi uczniom, że zagrają teraz w grę słowną – prosi dzieci, by ułożyły jak najwięcej wyrazów 
z liter wchodzących w skład słowa WYOBRAŹNIA. Dziecko, któremu uda się ułożyć najwięcej wyrazów, 
można nagrodzić. 
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Następnie nauczyciel proponuje dzieciom kilka zabaw i gier rozwijających wyobraźnię. 
 

→ Co można otworzyć?  
Uczniowie siedzą w kole i odpowiadają na pytania zadawane i nieoczekiwanie zmieniane 
przez nauczyciela (np. co można otworzyć, co można zamknąć, co można policzyć, co może 
się wyczerpać, czego człowiek ma za dużo/za mało). Odpowiedzi powinny być zaskakujące. 

→ Kot ministra 
Jeden z uczniów bezgłośnie wymawia kolejne litery alfabetu, a drugi w pewnym momencie 
mu przerywa. „Wylosowana” litera staje się pierwszą literą ciągu wyrazów, jakimi możemy 
opisać tytułowego kota ministra, np. litera C: „Kot ministra jest cudowny”, „Kot ministra jest 
czerwony”. Kolejni uczniowie podają po jednym przymiotniku rozpoczynającym się od danej 
litery. Dziecko, które powtórzy wyraz lub nie potrafi podać nowego, odpada. Gra toczy się, aż 
pozostaną najwyżej trzy osoby wykazujące się najlepszą płynnością słowną i skojarzeniową. 

→ I dlatego zebry są w paski 
Nauczyciel informuje dzieci, że odkryto niepodważalny dowód tłumaczący, dlaczego zebry 
są w paski. Niestety, dokument ten jest częściowo spalony – zostało tylko ostatnie zdanie:  
„I dlatego zebry są w paski” (inne przykładowe zdania do rozwinięcia: „I dlatego powstaje 
tęcza”, „I dlatego koguty pieją o świcie”, „I dlatego śnieg jest zimny”). Zadanie polega na 
stworzeniu opowieści, która ma się kończyć określonym wnioskiem. Wyjaśnienia powinny 
być zaskakujące, niezgodne z faktycznym stanem naukowym. 

 
Po zakończeniu tej części lekcji nauczyciel prosi uczniów, by przypomnieli, o czym opowiada film „Raz, 
dwa, trzy – drzewo patrzy!”. Warto w tym miejscu podkreślić wielość pomysłów na to, co mogłoby robić 
ożywione drzewo, które opuściło las, i zachęcić dzieci, by wymieniły niektóre (np. wizyta u fryzjera, 
taniec, jazda na rowerze). Po tym wstępie nauczyciel rozdaje karty pracy i prosi o wykonanie zadania 1.  
 
Gdy chętni uczniowie zaprezentują swoje rysunki, nauczyciel informuje klasę, że wszystkie wykonane 
dotychczas zadania rozwijają wyobraźnię. Następnie pyta dzieci, czy ich zdaniem warto wyobraźnię 
rozwijać. W jaki sposób wyobraźnia może pomagać w życiu? Do czego może być przydatna? Warto przy 
tym zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 
 

→ wyobraźnia ułatwia pracę, a szczególnie przydaje się w wykonywaniu zawodów takich jak 
architekt, reżyser, aktor lub też we wszelkiej twórczości artystycznej; 

→ wyobraźnia ułatwia wyszukiwanie niestandardowych rozwiązań problemów napotykanych 
w szkole, życiu zawodowym czy osobistym; 

→ wyobrażanie sobie różnych rzeczy (fantazjowanie, oddawanie się marzeniom) jest po prostu 
przyjemne, pozwala oderwać się od codzienności.  

 
Nauczyciel pyta dzieci, w którym z obejrzanych przez nie animacji wyobraźnia ratuje bohaterowi życie  
i w jaki sposób. Rozmawia z uczniami o filmie „Grufallo”, podkreśla, że dzięki sprytowi i wyobraźni jego 
bohaterowi – myszce udało się uniknąć zjedzenia przez lisa, sowę i węża. Następnie prosi dzieci, by 
wykonały zadanie 2 z karty pracy. Chętni uczniowie czytają swoje odpowiedzi. 
 

Podsumowanie tematu 
Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Każdy zespół ma wymyślić baśniową historię, w której 
musi pojawić się pewien konkretny element (prowadzący rozdaje kartki z wypisanymi przedmiotami: np. 
magiczny pierścień, maszyna do przenoszenia się w czasie, znikające krzesło). Kolejne grupy prezentują 
wymyślone opowieści (najlepiej z podziałem na role lub z elementami inscenizacji). Po każdej prezentacji 
nauczyciel zadaje widzom pytania sprawdzające i prosi, by podzielili się swoimi wrażeniami. 

 
Praca domowa 
Wymyśl niecodzienne zastosowanie wybranego przedmiotu codziennego użytku. Przedstaw je w formie 
rysunku z opisem. 
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KARTA PRACY 
 
Zadanie 1 
Jak może wyglądać ożywione drzewo? Przekształć i pokoloruj obrazek tak, by przedstawiał drzewnego 
ludka. Postaraj się, by rysunek był zaskakujący i niezwykły. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2 
Wymyślenie postaci Grufallo ratuje myszkę przed lisem, sową i wężem. Czy potrafisz wyobrazić sobie 
inne sytuacje, w których wyobraźnia może pomóc uchronić się przed niebezpieczeństwem? Opisz je. 
 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  


