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ZESTAW KRÓTKICH FILMÓW | RÓŻNE STRONY ŚWIATA 
 
Ten zestaw filmów krótkometrażowych porusza tematykę podróży. Wycieczka nie zawsze jest realna. 
Podróżować można w wyobraźni, a taką wyprawę umożliwiają obrazy: zdjęcia, książki i filmy. Droga jest 
tu symbolem dorastania. Dzięki swoim wędrówkom bohaterowie mają możliwość stawić czoła różnym 
przeciwnościom losu, a młodzi widzowie odkrywają nieznane im zakątki świata, poznają nowe miejsca  
i ciekawych ludzi, konfrontują się z problemem niepełnosprawności i lęku przed odrzuceniem, tematem 
wielkiej przyjaźni oraz miłości ponad podziałami. 
 
 
FILM | „PREZENTY ASTONA”  
„Astons presenter”, Szwecja 2012, 9 min 
 
reżyseria: Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad 
scenariusz: Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad 
 
Druga część przygód zabawnego pieska o imieniu Aston, który w pierwszej części kolekcjonował 
kamienie, teraz w oczekiwaniu na swoje urodziny opakowuje wszystkie przedmioty, które napotka,  
w papier prezentowy. Jeden kamień, drugi kamień, trzeci kamień… Jeden prezent, drugi prezent, setny 
prezent… Aston jest znany ze swojej kompulsywności i pasji kolekcjonerskiej. Nie lubi poprzestawać na 
jednym przedmiocie, lubi mieć ich setki. To prawdziwy problem dla rodziców i dla przestrzeni, w której 
musi je przechowywać. Prezenty mnożą się wokół Astona i jego rodziców w zastraszającym tempie. Czy 
uda się opanować obsesję malca? Czy trzeba ją zatrzymywać? 
 
Zabawny, pełen zaskakujących zwrotów akcji film zrealizowano w uproszczonej estetyce przywołującej 
na myśl dziecięce rysunki. 
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FILM | „NIESPODZIANKA” 
„The Present”, Niemcy 2015, 5 min 
 
reżyseria: Jacob Frey 
scenariusz: Jacob Frey 
 
Obsypany nagrodami film w zaskakujący sposób opowiada o niepełnosprawności. Jake całe dnie spędza, 
grając w gry na konsoli. Nie chce wychodzić z domu. Kiedy dostaje szczeniaka, w ogóle się nie cieszy, 
odtrąca go. Psiak bardzo chce się zaprzyjaźnić i bawić, nie poddaje się też w swoich staraniach. Czy jego 
radość i entuzjazm przekonają Jake’a? Czy chłopiec zrzuci swoją maskę? 
 
FILM | „WSTYD I OKULARY”  
„Shame and glasses”, Włochy 2013, 7 min 
 
reżyseria: Alessandro Riconda 
scenariusz: Alessandro Riconda 
 
Mirko nie może rozwiązać zadań na sprawdzianie, ponieważ nie widzi dobrze z bliska. Oczywiście mógłby 
założyć okulary, jednak bardzo zależy mu na akceptacji i odwzajemnionych uczuciach jednej dziewczynki 
z klasy. Jest przekonany, że jako okularnik nie będzie miał u niej żadnych szans. Pół godziny walczy ze 
sobą i szuka sposobu na założenie okularów tak, żeby nikt tego nie zauważył. Jakie jest jego zdziwienie, 
kiedy obiekt jego uczuć w pewnym momencie sam zakłada na nos… okulary! 
 
Ten króciutki fabularny film bez dialogów w najprostszy sposób opowiada o lęku przed odrzuceniem  
i potrzebie akceptacji. 
 
FILM | „ŚNIEG” 
„Neige”, Francja 2015, 26 min 
 
reżyseria: Antoine Lanciaux, Sophie Roze 
scenariusz: Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon 
 
Miasto niespodziewanie sparaliżowane jest przez śnieg. Szkoły zostają zamknięte, nie działają telefony, 
ulice są nieprzejezdne. Pearl rano pojechała na szkolną wycieczkę. Mama nie może się dodzwonić do 
wychowawcy i denerwuje się, czy wszystko w porządku. Z rodzicami został młodszy Simeon. W śnieżycy 
mają wypadek i niszczą samochodem sanie eskimoskiej rodziny. Simeon szybko zaprzyjaźnia się z małym 
Kudlukiem, a jego rodzice w tym czasie pomagają złożyć deski i proponują naprawę u siebie w domu. 
Rodziny jednoczą się, problemy stają się wspólne, a pomaganie sobie naturalne. Kiedy jedna z eskimosek 
zaczyna rodzić, mama Simeona jedzie z nią do igloo, w domu zostaje Simeon z tatą i Kudluk z babcią. 
Zwierzęta przynoszą wiadomość, że coś stało się z Pearl. Kudluk z Simeonem ruszają na jej poszukiwania.  
 
„Śnieg” to film pełen magii, który udowadnia, że przyjaźń i serdeczność nie znają barier językowych czy 
narodowościowych. 
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ 
 
 
Temat lekcji 
Podróże kształcą. 

 
Czas trwania lekcji 
45 min  

 
Cele lekcji 
Podczas lekcji uczeń: 
 

→ rozmawia na temat przyjaźni, współpracy, pomagania sobie nawzajem, niepełnosprawności, 
nieśmiałości, wstydu, kompleksów, metod porozumiewania się oraz radości ze wspólnego 
spędzania czasu; 

→ poznaje różne techniki i formy filmowe; 
→ poznaje mapę Europy; 
→ rozwija umiejętność samodzielnego myślenia; 
→ rozwija umiejętność tworzenia krótkich wypowiedzi ustnych; 
→ uczestniczy w rozmowie: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, przedstawia poglądy i pomysły; 
→ wzbogaca wyobraźnię; 
→ rozwija spostrzegawczość; 
→ rozwija umiejętność współpracy. 

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

→ ćwiczenie z mapą; 
→ skojarzenia; 
→ pogadanka; 
→ karta pracy; 
→ element dramy; 
→ praca z klasą, w grupach oraz indywidualna. 

 
Środki dydaktyczne 
Podczas lekcji nauczyciel wykorzystuje następujące środki dydaktyczne: 
 

→ zestaw filmów krótkometrażowych; 
→ mapa polityczna Europy; 
→ znaczniki z tytułami filmów; 
→ cztery kartki A4 z wizerunkami elementów związanych z każdym z filmów; 
→ magnesy do tablicy;  
→ karta pracy; 
→ karteczki z zapisem informacji do przekazania bez słów; 
→ tablica interaktywna (opcjonalnie). 

 
Przygotowanie do lekcji 
Lekcja powinna się odbyć po obejrzeniu zestawu filmów krótkich „Różne strony świata”. Przed zajęciami 
nauczyciel drukuje karty pracy (patrz s. 6) oraz przygotowuje kartki A4 z ilustracjami nawiązującymi do 
każdego z filmów (patrz s. 4) i karteczki z zapisem informacji do przekazania bez słów (patrz s. 4–5). 
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PRZEBIEG LEKCJI  
 
Wprowadzenie 
Nauczyciel przypomina uczniom tytuły obejrzanych filmów krótkich i wymienia kraje, w których powstały 
(„Prezenty Astona” – Szwecja, „Wstyd i okulary” – Włochy, „Śnieg” – Francja, „Niespodzianka” – 
Niemcy). Następnie rozwiesza mapę Europy lub wyświetla ją na tablicy interaktywnej i z pomocą dzieci 
umieszcza znaczniki z tytułami filmów w odpowiednich konturach państw. Prowadzący pyta uczniów, czy  
w którymś z tych państw byli, które kraje chcieliby odwiedzić i dlaczego. 
 

Realizacja tematu 
Nauczyciel zapisuje lub wyświetla na tablicy tytuły obejrzanych przez dzieci filmów, a następnie pokazuje 
cztery obrazki przedstawiające elementy kojarzące się z każdą fabułą (np. prezent, okulary, sanie, pies)  
i prosi dzieci, by dopasowały je do odpowiedniego tytułu i przyczepiły do tablicy za pomocą magnesu.  
 
Prowadzący pyta uczniów, czy pamiętają historie przedstawione w każdym z filmów. Jest to moment na 
przypomnienie ich sobie. Przy okazji warto zainteresować się, który z filmów najbardziej spodobał się 
dzieciom i dlaczego.  
 
Po zakończeniu pogadanki nauczyciel rozdaje karty pracy i prosi klasę o wykonanie zadania 1 (młodszym 
dzieciom należy odpowiednio pomóc). Nauczyciel weryfikuje poprawność rozwiązania: chodzi o filmy 
„Prezenty Astona” i „Niespodzianka”; w pierwszym bohater pakuje prezenty, w drugim – rozpakowuje. 
Problem Astona polega na obsesyjnym gromadzeniu przedmiotów i owijaniu ich w papier prezentowy. 
W przypadku Jake’a problem polega na tym, że na początku wcale nie jest on zainteresowany swoim 
podarkiem, skupia się wyłącznie na grze komputerowej.  
 
Nauczyciel pyta uczniów, czym jest tytułowa niespodzianka, którą otrzymał Jake. Jak chłopiec reaguje na 
pozbawionego jednej łapki szczeniaka? Warto zachęcić dzieci, by przypomniały sobie, czym zajmuje się 
chłopiec, i zastanowiły się, jakimi słowami można go określić (np. nieczuły, niewrażliwy, skupiony na 
sobie, chłodny, obojętny). Zakończenie filmu pokazuje zmianę stosunku bohatera do zwierzaka: Jake 
zostawia grę komputerową i wychodzi z nim na spacer. Dopiero wtedy widz dostrzega skrzętnie 
wcześniej ukryte podobieństwo między bohaterami. Jakie to podobieństwo? Uczniowie odpowiadają na 
to pytanie w zadaniu 2 z karty pracy. Chętni mogą przeczytać swoje odpowiedzi. Warto podkreślić, że 
mama Jake’a podarowała mu pieska zapewne po to, by odciągnąć chłopca od komputera, skłonić go do 
częstszego wychodzenia na świeże powietrze, w ten sposób mógł on też zyskać wiernego przyjaciela. To, 
że piesek podobnie jak chłopiec nie jest w pełni sprawny, zapewne pomoże im się do siebie zbliżyć. 
 
Kolejny segment lekcji poświęcony jest filmowi „Śnieg”. Uczniowie z nauczycielem przypominają sobie 
fabułę filmu. Prowadzący podkreśla niezwykłe spotkanie Simeona i jego rodziców z eskimoską rodziną. 
Podczas rozmowy z dziećmi można zadać następujące pytania: 
 

→ w jakich okolicznościach spotykają się rodziny Simeona i Kudlka? 
→ dlaczego chłopcy i ich rodziny mają problem z porozumieniem się? 
→ co dzieje się w tym czasie w rodzinie Kudlka? 
→ co zbliża do siebie Simeona i Kudlka mimo trudności w porozumieniu się? 

 
Prowadzący pyta dzieci, czy zdarzyło im się mieć trudność w porozumieniu z kimś, a jeśli tak – w jakiej 
sytuacji. Warto tu wymienić kontakty z rówieśnikami za granicą, obcokrajowcami w Polsce czy osobami 
głuchoniemymi i zapytać dzieci, w jaki sposób można próbować porozumieć się z osobą, która mówi  
w innym języku. Kiedy dzieci wskażą język gestów oraz symboli jako sposób przezwyciężenia trudności 
komunikacyjnych, nauczyciel prosi dzieci, by dobrały się w pary. Wyjaśnia, że jedna osoba z każdego 
zespołu wylosuje zaraz karteczkę z informacją, którą ma przekazać drugiej osobie bez użycia słów – czyli 
za pomocą samych gestów (np.: „Gdzie znajduje się poczta?”, „Jestem głodny”, „Lubię cię”, „Moja mama 
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jest chora”, „Jutro jadę na grzyby”, „Jest dziś bardzo gorąco”, „Chcesz iść ze mną na lody?”). Druga 
osoba musi spróbować odszyfrować tę informacji (jeśli czas pozwala, można poprosić o odwrócenie ról).  
 
Po zakończeniu zabawy prowadzący pyta dzieci, czy uważają, że zadanie to było trudne. Czy dzieciom 
udało się przekazać sobie informacje? Jakie trudności towarzyszyły osobom przekazującym informacje? 
Co było trudne dla tych, którzy mieli je odczytać? Jakie emocje towarzyszyły niepowodzeniom, jakie zaś 
sukcesom? Czy – zdaniem dzieci – możliwe jest porozumienie się bez słów? 
 

Podsumowanie tematu 
Na zakończenie lekcji warto podkreślić, że są takie doświadczenia, w obliczu których nawet osoby bardzo 
się od siebie różniące, pochodzące z innych kultur i mówiące różnymi językami powinny sobie pomagać, 
tak jak rodziny Simeona i Kudlka. 

 
Praca domowa 
Komiks to historia opowiadana za pomocą obrazków, którym często towarzyszą „chmurki” zawierające 
myśli i wypowiedzi bohaterów lub dodatkowe komentarze. Wyobraź sobie, że Simeon i Kudluk spotkali 
się jeszcze raz. Opowiedz o ich spotkaniu w formie komiksu złożonego tylko z obrazków (bez słów). 
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KARTA PRACY  
 
Zadanie 1 
Podaj tytuły dwóch filmów, w których pojawia się prezent. W którym z filmów bohater rozpakowuje 
podarek, a w którym zapakowuje? Jaki problem z prezentem (prezentami) mają te osoby? Uzupełnij 
zdania. Jeśli chcesz, możesz pokolorować prezenty. 
 
 
W filmie pod tytułem „………………………………...........................” bohater ………………………………........ prezent.  
 
Problem tego bohatera polega na tym, że 
 
 ...............................................................................................................................................  

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

 
 
 
W filmie pod tytułem „………………………………...........................” bohater ………………………………........ prezent.  
 
Problem tego bohatera polega na tym, że 
 
 ...............................................................................................................................................  

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

 

 
Zadanie 2 
Odpowiedz na pytania. 
 
Co łączy Jake’a i jego psa? W czym są do siebie podobni? 
 
 ......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
Jak sądzisz, dlaczego mama Jake’a sprawiła mu taki prezent? 
 
 ......................................................................................................................................................................... 

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

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

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


