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ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH | RÓŻNE STRONY ŚWIATA 
 
Filmy w zestawie łączy wspólny temat odkrywania świata i siebie. Mogą też inspirować do spojrzenia 
inaczej na problemy i wyzwania, jakie spotykamy na naszej drodze. Pokazują pozytywne podejście, które 
dużo zmienia w tym, jak przeżywamy trudne chwile. W filmie „Śnieg” pod wpływem obfitych opadów 
śniegu pewne francuskie miasteczko zamienia się w biegun. W okolicy pojawiają się arktyczne zwierzęta, 
góry lodowe oraz Inuici. Razem z nimi mieszkańcy miasteczka przeżywają niezapomniane przygody. Film 
„Prezenty Astona” to okazja, żeby poznać psa Astona i jego bujną wyobraźnię. Dzięki niej wszystko może 
się stać prezentem. „Wstyd i okulary” to opowieść o chłopcu, który chce podobać się koleżance i dlatego 
nie zakłada okularów podczas ważnego sprawdzianu. Ta strategia nie ma większego sensu – nie dość, że 
Mirko oblewa test, to jeszcze chwilę później okazuje się, że koleżanka również nosi okulary. Bohater 
filmu „Niespodzianka” dostaje prezent, który zmusza go do oderwania wzroku od ekranu komputera. 
Tytułowa niespodzianka to zwierzak bez nogi, tryskający radością szczeniak. Chłopiec, początkowo 
zniesmaczony, z czasem przekonuje się do nowego kompana. Dopiero gdy razem wychodzą na dwór, 
dostrzegamy, że chłopiec też jest niepełnosprawny. 

 
 

TEMATY DO OMÓWIENIA 

 
Zestaw stwarza okazję do omówienia z uczniami trzech tematów: 

 
→ podróże w dal i w głąb; 
→ kryzys jako szansa na rozwój; 
→ siła wyobraźni.  
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Podróże w dal i w głąb 
Bohaterowie prezentowanych filmów podróżują, nawet jeśli nie ruszają się z miejsca. Odbywają podróże 
w sensie metaforycznym – konfrontują się z innością i odmiennością, poznają nowe osoby, miejsca oraz 
sposoby postrzegania pewnych rzeczy.  
 
W filmie „Śnieg” dochodzi do spotkania dwóch kultur, które wszystkim przynosi satysfakcję. Francja 
zmienia się w polarny krajobraz, dzięki czemu widzowie mają okazję poznać zwierzęta dalekiej Północy 
oraz obyczaje zamieszkujących ją ludzi. Przede wszystkim jednak dostrzegają, że bohaterowie filmu 
potrafią się porozumieć i działać razem mimo dzielącej ich bariery językowej – życzliwość i chęć poznania 
innego człowieka stoją ponad ograniczeniami. Dzieci oglądające film odbierają przekaz, że spotkanie  
z „innymi” to przygoda, szansa nawiązania przyjaźni oraz poszerzenia wiedzy o świecie. 
 
Bohaterowie pozostałych filmów w zestawie wyprawiają się poza granice swoich obaw i izolacji. Mirko  
z filmu „Wstyd i okulary” dzięki feralnej przygodzie zrozumie, że nie warto czynić pochopnych założeń 
odnośnie tego, jak inni mogą zareagować na naszą słabość (bo tak noszenie okularów postrzega chłopiec 
w wieku szkolnym, dla którego kwestia wyglądu i autoprezentacji są niezwykle istotne). Z kolei bohater 
filmu „Niespodzianka” decyduje się porzucić wygodną kanapę i grę, dające mu poczucie bezpieczeństwa 
w trudnej dla niego sytuacji. Obserwując pieska, który nie zważa na swoją niepełnosprawność i nie 
pozwala na to, by psuła mu zabawę, uświadamia sobie, że rezygnacja ze słońca, ruchu i aktywności jest 
bardziej jego własnym wyborem niż konsekwencją inwalidztwa. Robiąc krok w stronę ogrodu, robi krok 
w stronę akceptacji swojej sytuacji.  
 
Omawiając ten temat, warto zadać dzieciom następujące pytania: 
 

→ co to znaczy wyprawić się w podróż?  
→ co dzieje się w trakcie podróży?  
→ czy to samo może stać się, gdy nie wyjeżdżamy, nie wychodzimy z domu?  
→ czy podróże nas zmieniają, a jeśli tak, to czy zmieniają nas na lepsze?  
→ co czujemy, spotykając się z nieznanym?  
→ co dają nam spotkania z nowymi miejscami i nowymi ludźmi?  
→ czasem znajdujemy się w trudnym położeniu – co pomaga nam wyjść z tej sytuacji?  

 

Kryzys jako szansa na rozwój 
Każda z filmowych opowieści w zestawie stawia bohaterów wobec wyzwań i kryzysu. Film „Śnieg” to tak 
naprawdę historia katastrofy naturalnej, którą z pewnością byłby dla małego miasteczka opad śniegu  
w takiej ilości. Twórcy filmu zadecydowali jednak, że nieprzejezdne ulice oraz domy pozbawione prądu  
i ogrzewania staną się scenerią fantastycznej przygody. Paraliż świata, jaki znamy, pozwala bohaterom 
filmu poszerzyć horyzonty oraz nawiązać głęboki kontakt z naturą. Podobnie optymistyczne podejście do 
kryzysu pokazane jest w filmie „Prezenty Astona”. Tutaj towarzyszymy Astonowi w okresie tuż przed 
urodzinami i po urodzinach, kiedy to przytrafia mu się cała seria niefortunnych przypadków. Jest chory, 
nie może bawić się prezentami, które dostał, w dodatku jeden z podarunków się psuje. Sympatyczny 
piesek każde z tych pechowych wydarzeń zamienia w przygodę. Wymyśla świetną zabawę w pakowanie 
wszystkiego w papier prezentowy. Ze wszystkich podatków do zabawy wybiera prostą deskę, gdyż może 
jej używać w czasie deszczu, zepsuty latawiec przerabia na łódkę dla taty. Pokazuje, jak wiele zależy od 
nas samych i naszego podejścia do kłopotów oraz niepowodzeń.  
 
Perypetie bohaterów pozostałych dwóch filmów prezentują kryzys z innej perspektywy. Mirko i Jake 
próbują sobie radzić z sytuacjami, które są dla nich niekomfortowe i bolesne, jednak strategie, na jakie 
się decydują są niekonstruktywne, a czasem wręcz szkodliwe. Chłopiec z filmu „Wstyd i okulary” boi się, 
że założenie okularów zdyskredytuje go w oczach ulubionej koleżanki, wobec czego postanawia zataić 
fakt, ze bez nich słabo widzi. Wybiera jego zdaniem mniejsze zło, ale rzeczywistość pokazuje, że to, co 
uznał za problem, wcale nim nie było (dziewczynka również nosi okulary) – problem jest jego niemądra 
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decyzja o nienoszeniu okularów. Ten wątek jeszcze jaskrawiej zaznaczono w filmie „Niespodzianka”. 
Niepełnosprawny bohater radzi sobie z napięciem i smutkiem poprzez izolację od świata i angażowanie 
się w agresywne gry komputerowe. Na dłuższą metę to może bardziej mu zaszkodzić niż brak nogi. Na 
szczęście obaj stają wobec sytuacji, które weryfikują sensowność ich działań. Test („Wstyd i okulary”) czy 
też naprzykrzający się piesek („Niespodzianka”) stawiają bohaterów pod ścianą, dlatego w pierwszej 
chwili odbierają je jako kryzys. Tak dzieje się, gdy konfrontujemy się z sytuacjami, które kwestionują 
skuteczność i sensowność naszych strategii radzenia sobie i które wybijają nas z nawykowych zachowań. 
Często reagujemy na nie odrzuceniem, oporem, irytacją, stresem. Bohaterowie „Wstyd i okulary” oraz 
„Niespodzianki” pokazują, że z konfrontacji można uczynić moment przełomowy – oba filmy kończą się 
porzuceniem niezdrowych wyborów na rzecz pozytywnej zmiany.  
 
Omawiając ten temat, warto zadać dzieciom następujące pytania: 
 

→ w jaki sposób reagujemy na kłopoty?  
→ jak można radzić sobie z kłopotami?  
→ czy nasze podejście do problemów może je zmniejszyć?  
→ co pomaga w rozwiązywaniu problemów?  
→ czy unikanie problemu ma sens? 
→ jak zmienić problem w przygodę?  
→ czy kłopoty mogą nas czegoś nauczyć?  

 

Siła wyobraźni 
Ten wątek najbardziej zaznaczony jest w dwóch filmach z zestawu: „Śniegu” oraz „Prezentach Astona”.  
 
Pierwszy z tytułów już samą formą zachęca młodych widzów do fantazjowania. Twórcy filmu zapełniają 
miasteczko postaciami z innego kręgu kulturowego, mitów i podań (np. postać białego wilka – strażnika). 
Zderzenie egzotycznych gości z elementami świata, który dobrze znamy, bardzo pobudza wyobraźnię. 
Sceny z pingwinami w supermarkecie, autobusem na czubku góry lodowej, igloo na środku skrzyżowania 
pokazują, że wyobraźnia nie ma granic, a wraz z nią wszystko jest możliwe. Ten przekaz wzmacniają też 
sami bohaterowie filmu, którzy z radością i bez sceptycyzmu angażują się w spotkanie z nieznanym. To 
świat, w którym zdarzyć się może wszystko.  
 
W filmie „Prezenty Astona” świat otaczający bohatera niczym się nie wyróżnia: pada deszcz, są choroby, 
nie wszystko zawsze układa się po myśli. Aston postrzega jednak sprawy po swojemu. Pakuje zwykłe 
przedmioty w kolorowy papier i obdarowuje nimi rodziców, zmienia deskę w fantastyczną zabawkę,  
a popsuty latawiec w łódkę. Jego wyobraźnia kształtuje świat, sprawia, że staje się on przyjaźniejszy, 
ciekawszy. Dzięki niej Aston nigdy się nie nudzi, nawet chorując, potrafi też rozweselić innych i wciągnąć 
ich do swojej zabawy.  
 
Omawiając ten temat, warto zadać dzieciom następujące pytania: 
 

→ czy wyobraźnia może zmienić świat?  
→ co nam daje wyobraźnia?  
→ jak i po co uruchomić swoją wyobraźnię?  
→ kiedy warto uruchamiać swoją wyobraźnię?  
→ kiedy sięgacie po swoją wyobraźnię? 

→ czy istnieją granice wyobraźni?  


