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film 1 – „Kotek“

Temat: Nie daj się fake newsom!

Cel ogólny: 
kształcenie umiejętności odróżniania informacji prawdziwej od fake 
newsa.
 

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � zna pojęcie fake news,
 � potrafi wskazać krzywdzące skutki fałszywych informacji,
 � rozumie, że nie należy pochopnie uznawać każdą informację 

w internecie za prawdziwą,
 � dostrzega konieczność weryfikacji wiadomości,
 � wie, do kogo zwrócić się po pomoc, by nie stać się ofiarą fake newsa,
 � przedstawia argumenty dokonanego wyboru.

Metody: 
praca z filmem, rozmowa kierowana, praca z tekstem, objaśnienie, 
pogadanka.

Formy pracy: 
zbiorowa, grupowa.

Materiały i pomoce dydaktyczne: 
 � film „kotek” (04:23 min), 
 � kartki z napisami (ilustracjami), 
 � tekst ogłoszenia (załącznik 1), 
 � tabela do pracy w grupach (załącznik 2), 
 � duży arkusz papieru.

 Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wprowadzenie. (4 min.)
Dzieci siedzą w kole, nauczyciel kładzie na środku kilka kartek, na których 
znajdują się napisy: smartfon, komputer, gazeta, telewizor, radio, rower, pralka 
(zamiast zapisanych wyrazów, mogą być ilustracje). Nauczyciel poleca dzie-
ciom znalezienie i odrzucenie dwóch wyrazów (ilustracji), które nie pasują do 
pozostałych pięciu. 
Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Dlaczego rower i pralka nie pasują do pozostałych przedmiotów?
 – Co łączy przedmioty, których nazwy (ilustracje) znajdują się na kartkach?
 – Co dzięki nim codziennie otrzymujemy?

Nauczyciel zapisuje na środku tablicy wyrazy: informacje, wiadomości, 
a wokół nich poleca dzieciom umieszczenie kartek z napisami (ilustracjami), 
o których przed chwilą rozmawiali.

2. emisja fragmentu filmu „Kotek“ (do 02:10) (3 min)

3. rozmowa kierowana pytaniami. (5 min)
 – Jaką wiadomość przekazał Julce jej brat ?
 – Co zrobiła dziewczynka i jej mama?
 – Dlaczego tak postąpiły?
 – Jak wy byście zrobili, gdybyście otrzymali wiadomość o zaginięciu małego 
kotka?

 – Jak myślicie, co mogło wydarzyć się dalej?

4. emisja kolejnego fragmentu filmu. (do 03:10) (1 min)

5. rozmowa kierowana pytaniami: (4 min)
 – Jaką wiadomość otrzymał brat Julki? 
Nauczyciel zapisuje słowo fake (wymowa: fejk) na tablicy.

 – Co czujecie teraz, kiedy wiecie, że to była nieprawdziwa informacja?
 – Co czuła Julka? 

6. objaśnienie słowa fake news. Pogadanka. (2 min) 
Nauczyciel objaśnia znaczenie słowa fake news. Zwraca uwagę, że możemy 
się z nim spotkać w każdym ze środków przekazu informacji, których nazwy 
(ilustracje) umieściliśmy na tablicy. Najczęściej jednak zdarzają się w inter-
necie, gdyż osoba zamieszczająca fałszywą informację czuje się anonimowa 
i bezkarna.
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7. emisja filmu do końca (1 min).

8. rozmowa kierowana pytaniami: (4 min)
 – Dlaczego niektórzy ludzie oszukują w internecie?
 – Jaki skutek może mieć kłamstwo o zaginięciu kotka?
 – Czy osoba, która skłamała o zaginięciu kotka może czuć się bezkarna?
 – Czy byłeś/aś kiedyś ofiarą fałszywej wiadomości, jak się wtedy czułeś/aś?

9. opowiadanie nauczyciela. (2 min)
Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie tego, co wydarzyło się nazajutrz.
Następnego dnia w kilku miejscach na osiedlu ktoś umieścił ogłoszenie o za-
ginięciu pieska. (załącznik 1). Na ogłoszeniu zamieścił też jego zdjęcie.

Ogłoszenie
W sobotę w okolicy placu zabaw przy ul. Kwiatowej zaginął mały piesek. 
Wabi się Tofik. Ma brązową sierść, a na prawej łapce małą białą plamkę. 

Znalazcę proszę o kontakt. Tel. 1117630
Ania – zrozpaczona właścicielka Tofika

10. Podjęcie decyzji. (2 min)
Nauczyciel po jednej stronie sali umieszcza kartkę z napisem: TAK, a po dru-
giej z napisem: NIE. Zadaje dzieciom pytanie:

 – Czy ta informacja jest prawdziwa i pomógłbyś Ani szukać jej pieska? Jeśli 
tak, to stań po stronie z kartką TAK, jeśli nie, to tam, gdzie jest kartka 
z napisem NIE.

11. argumentacja dokonanego wyboru. (4 min)
Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat podjętej decyzji. Te, które stanęły 
po stronie TAK próbują dowieść, że informacja o piesku jest prawdziwa, te 
po stronie NIE, dochodzą do wniosku, że być może sugerowały się historią 
z kotkiem.

12. Praca w grupach. (5 min)
Nauczyciel dzieli klasę na kilka grup. Każda grupa otrzymuje kartkę z tabelą 
oraz informacje zapisane na paskach papieru (załącznik 2). Uczniowie, po 
wspólnym ustaleniu, umieszczają je w odpowiedniej rubryce tabeli.

13. odczytanie informacji. (4 min) 
Wybrani uczniowie odczytują informacje z tabeli. Na podstawie zebranych 
informacji o piesku dochodzą do wniosku, że jest ona prawdziwa.
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14. Podsumowanie zajęć. cechy prawdziwej informacji. (4 min) 
Nauczyciel prezentuje zapisane na dużym arkuszu papieru cechy prawdziwej 
informacji „Jak nie dać się fake newsom?“. Dzieci je odczytują. Mogą także 
dać swoją propozycję, którą nauczyciel zapisze. 

JAk NIE dAĆ sIĘ FAkE NEwsoM? 
Aby być pewnym, że informacja jest prawdziwa, powinienem/powinnam:

 � sprawdzić, skąd informacja pochodzi,
 � przeczytać całą informację, nie tylko nagłówek lub jej fragment,
 � sprawdzić, czy informacja ma autora,
 � sprawdzić, czy informacja jest dokładna i szczegółowa,
 � poprosić o pomoc rodziców lub nauczyciela, jeśli mam wątpliwości, czy 

informacja jest prawdziwa lub jej treść mnie zaniepokoiła.

Dzieci umieszczają arkusz w widocznym miejscu w klasie.

ZAŁĄCZNIk 1

oGŁosZENIE
W sobotę w okolicy placu zabaw przy ul. Kwiatowej zaginął mały piesek. Wabi się 
Tofik. Ma brązową sierść, a na prawej łapce małą białą plamkę. Znalazcę proszę 
o kontakt. Tel. 1117630
Ania – zrozpaczona właścicielka Tofika

ZAŁĄCZNIk 2

Informacja o kotku Informacja o piesku 

 
Śliczne zdjęcie wzbudzające 

współczucie. 

Brak podpisu, osoba anonimowa.

Brak szczegółowych informacji. 

Informacja posiada autora. 

Szczegółowa informacja. 

Podany kontakt, numer telefonu.

Ktoś zadał sobie dużo trudu,  
aby napisać ogłoszenie i wywiesić 

w różnych miejscach.

Zamieszczone zdjęcie zwierzątka.
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film 2 – „labirynt“

Temat: w labiryncie internetu 

Cel ogólny: 
kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 �  wie, że w internecie są miejsca, w które dzieciom wchodzić nie 
wolno,

 � potrafi reagować na niebezpieczeństwa w internecie,
 � korzysta z bezpiecznych stron,
 � dostrzega konieczność ograniczenia korzystania z internetu,
 � wypowiada się na temat swoich emocji i przeżyć.

Metody: 
praca z filmem, rozmowa kierowana, praca z tekstem, objaśnienie, „burza 
mózgów”, ekspresyjne.

Formy pracy: 
zbiorowa, grupowa (w parach).

Materiały i pomoce dydaktyczne: 
 � film „labirynt” (05:30 min), 
 � bajka „labirynt” (załącznik 1),
 � rysunki z labiryntem dla każdej pary uczniów (załącznik 2), 
 � po 2 magnesy dla każdej pary uczniów,
 � duży arkusz papieru.

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wstęp. (4 min)
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel zadaje pytania, na które dzieci swobodnie 
odpowiadają.

 – Czy zdarzyło wam się kiedyś zabłądzić?
 – Co wtedy czuliście?

2. bajka „labirynt”. (4 min)
Wysłuchanie odczytanej przez nauczyciela bajki „Labirynt” (załącznik 1) 

3. wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami. (4 min)

 – Gdzie królewna czuła się najbardziej bezpieczna?
 – Dlaczego nie zaglądała do drugiej części ogrodu?
 – Jak to się stało, że królewna Milenka znalazła się w zakazanej części ogro-
du?

 – Co czuła królewna, nie mogąc wydostać się z labiryntu?
 – W jaki sposób się z niego wydostała?
 – Czy labirynt, o którym jest mowa w bajce, może istnieć rzeczywiście? 
 – Jeśli tak, to gdzie on może być? W jakim współczesnym urządzeniu?

4. Zabawa „ labirynt”. (5 min)
Dzieci w parach otrzymują plansze z labiryntem (załącznik 2) oraz po dwa 
magnesy. Jeden magnes kładą po stronie, na której znajduje się rysunek labi-
ryntu, drugi pod spodem kartki. Dziecko, prowadząc ręką magnes znajdujący 
się pod spodem, jednocześnie uruchamia ten u góry. Zabawa polega na tym, 
aby w jak najkrótszym czasie poprawnie po ścieżce poprowadzić magnes do 
mety. 

5. wypowiedzi dzieci o zabawie w labirynt. ( 4 min)
Uczniowie swobodnie wypowiadają się. Mówią o swoich emocjach i trudno-
ściach towarzyszących przy wykonaniu zadania.

6. emisja filmu „labirynt”. (5 min)

7. wypowiedzi ukierunkowane pytaniami. (5 min)
 – Do czego porównał internet Filip, brat Julki?
 – Jakie dał jej rady, aby nie zabłądzić w labiryncie i nie wejść tam, gdzie nie 
powinna?

 – Co powiedziała Julce mama? 
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 – W czym są podobne bajka o królewnie Milence i obejrzany przed chwilą 
film?

 – Która z tych dwóch opowieści jest wam bliższa i dlaczego?
 – Czy zdarzyło się tobie kiedyś zabłądzić w internecie? Co wtedy zrobiłeś/
zrobiłaś? 

8. „burza mózgów”. (7 min)
Nauczyciel prosi dzieci o podawanie propozycji dotyczących tego, jak należy 
korzystać z internetu, aby w nim nie zabłądzić i nie wchodzić na niepożądane 
strony. Pomysły uczniów prowadzący zapisuje na arkuszu papieru.

9. odczytanie propozycji. (2 min)
Wybrani uczniowie odczytują zapisane propozycje, umieszczają je na tablicy. 

10. Podsumowanie. Zabawa „bezpieczny labirynt”. (5 min)
Zabawę przeprowadzamy na holu szkoły.
Dzieci dobierają się w pary. Jeden z uczniów stoi za plecami drugiego i prowa-
dzi go, sygnalizując kierunek. Jego zadaniem jest bezpiecznie przeprowadzić 
kolegę do ustalonego celu. Osoba prowadzona nie może zderzyć się z innym 
uczestnikiem zabawy ani z przeszkodą. Kiedy prowadzący dotyka pleców 
kolegi, ten idzie prosto. Dotknięcie prawego ramienia – skręt w prawo, lewego 
– w lewo, a głowy – zawrócenie. Potem następuje zamiana w parze. Wygrywa 
osoba, której uda się bezpiecznie doprowadzić kolegę do celu.

 ZAŁĄCZNIk 1 

Królewna Milenka bardzo lubiła bawić się w królewskim ogrodzie. Rodzice po-
zwalali przebywać jej tylko w pierwszej, niewielkiej jego części, tej położonej bliżej 
murów królewskiego zamku. Znajdował się tam plac zabaw i piękny ogród pełen 
różnobarwnych kwiatów. Milenka czuła się tam bezpieczna i nie zaglądała do dru-
giej części ogrodu. Wiedziała, że znajduje się tam mnóstwo ścieżek prowadzących 
w różne strony świata, tworzących skomplikowany labirynt, w którym mógłby 
zagubić się nawet sam król. 

Milenka o tym wiedziała, ale pewnego dnia nie wiadomo, czy bardziej znu-
żona samotną zabawą na placu zabaw, czy może wiedziona ciekawością, zerknęła 
w stronę ścieżki prowadzącej w głąb ogrodu. Na samym jej końcu zobaczyła 
krzew obsypany pięknymi białymi kwiatami. Zaciekawiona zapragnęła zobaczyć 
go z bliska. Pomyślała, że tylko na chwilę wejdzie w zakazaną część ogrodu i zaraz 
wróci niezauważona przez nikogo. Ukradkiem weszła na ścieżkę i rozglądając się 
wokół siebie dotarła na miejsce. Krzew z bliska wcale nie był tak śliczny, jak wy-
glądał z daleka, a jego kwiaty nie pachniały tak pięknie jak te z jej ogrodu. Milen-
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ka była zawiedziona. Już miała wracać, gdy nagle na końcu kolejnej ścieżki ujrzała 
małego ptaszka, który wyglądał tak, jakby zaplątał się w gałązki jakiegoś bluszczu. 
Nie myśląc o tym, że mogłaby się zagubić, postanowiła pomóc ptaszkowi i ruszyła 
dalej ścieżką prowadzącą w jego stronę. Zanim jednak do niego dotarła, ptaszek 
zdołał sam uwolnić się z gałązek rośliny i pofrunął znikając z oczu Milenki. 
Królewna postanowiła wrócić do zamku, ale nie wiedziała, w którą stronę ma 
pójść. Stanęła na skrzyżowaniu kilku dróżek i zmartwiona zastanawiała się, którą 
wybrać. Zagubiła się. Postanowiła pójść w prawo, ale im dalej szła, tym ścieżki 
były bardziej kręte, niektóre prowadzące donikąd, inne wąskie, grząskie i ciemne. 
Znalazła się w labiryncie bez wyjścia. Kiedy zawracała z jednej ścieżki, by wejść 
w inną, ta okazywała się ślepą uliczką. Wtem ujrzała przed sobą ogromne drzwi 
i pomyślała, że być może za nimi znajduje się wyjście z tej okropnej pułapki. Już, 
już miała je otworzyć, gdy nagle gdzieś z oddali usłyszała szczekanie pieska, które 
z chwili na chwilę stawało się coraz głośniejsze. Nagle zza zakrętu wyskoczył jej 
ukochany Łatek, a za nim w pełnej zbroi królewski rycerz.

– Jak dobrze, królewno, że nie otworzyłaś tych drzwi, nie wiadomo, co mogło-
by cię za nimi spotkać – wykrzyknął uradowany widokiem królewny rycerz. 

Drogą powrotną do zamku poprowadził ich Łatek, a właściwie jego nos, 
którym wodząc tuż przy ziemi ani razu nie pomylił ścieżki. Wszyscy w królestwie 
cieszyli się z powrotu królewny, a jej znalazców sowicie nagrodził sam król. Łatka 
miską najlepszych psich smakołyków, a rycerza medalem za odwagę i honorowym 
tytułem osobistego obrońcy Milenki. 

 ZAŁĄCZNIk 2  
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film 3 – „fotografia“

Temat: warto robić zdjęcia 

Cel ogólny: 
uświadomienie uczniom możliwości wykorzystania telefonu 
komórkowego do fotografowania.
 

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � wie, że jedną z funkcji telefonu komórkowego jest robienie zdjęć,
 � zna urządzenia, którymi można fotografować,
 � zna pojęcia: kadr, wykadrować, sepia, ostrość fotografii,
 � czerpie radość z wykonanego zadania,
 � potrafi współpracować w grupie.

Metody: 
praca z filmem, rozmowa kierowana, objaśnienie, ekspresyjne, 
niedokończone zdania. 

Formy pracy:
zbiorowa, grupowa (w parach).

Materiały i pomoce dydaktyczne: 
 � film „Fotografia” (03.50 min), 
 � telefon komórkowy, 
 � tablica multimedialna, 
 � fotografie, 
 � figurki z plasteliny,
 � nagranie z dowolną muzyką,
 � załącznik z przykładowymi zdjęciami.

czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wstęp. (4 min)
Nauczyciel prezentuje na tablicy multimedialnej jedną z fotografii klasy. Dzie-
ci oglądając zdjęcie, swobodnie się wypowiadają, następnie nauczyciel zadaje 
pytania:

 – Kiedy powstała ta fotografia i w jakiej sytuacji?
 – Po co została zrobiona?
 – Czy pamiętacie, za pomocą czego została wykonana?
 – Jakimi innymi urządzeniami można było ją zrobić?

2. emisja filmu „fotografia”. (4 min)
W trakcie oglądania filmu nauczyciel zapisuje na tablicy słowa, które pojawiły 
się w filmie: ustawić ostrość, wykadrować, sepia, kadr.

3. wypowiedzi ukierunkowane pytaniami. (4 min)
 – O co Julka poprosiła brata?
 – Co Filip zaproponował siostrze?
 – Czego ją nauczył?
 – Co zrobiła Julka?
 – Jak zareagowała rodzina na propozycję Julki?
 – W filmie pojawiły się fachowe pojęcia dotyczące fotografii: ustawić ostrość, 
wykadrować, sepia, kadr. W jaki sposób Filip wytłumaczył Julce znaczenie 
tych pojęć? Dlaczego warto je znać?

4. Zdjęcia w plenerze. (20 min) 
Nauczyciel prosi dzieci, aby zabrały ze sobą wykonane na wcześniejszej lekcji 
figurki z plasteliny, ponieważ wyjdą teraz na chwilę ze szkoły i będą robić im 
zdjęcia. (Z uwagi na ograniczony czas, byłoby dobrze, aby figurki z plasteli-
ny dzieci miały już wykonane wcześniej, np. na lekcji plastyki. Mogą to być 
ludziki, zwierzęta, postacie z bajek itd. Można zamiast figurek z plasteliny 
wykorzystać niewielkie zabawki – figurki.)
Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda grupa ma za zadanie ustawić w ple-
nerze tak swoje figurki, aby na fotografii robiły wrażenie większych niż są 
w rzeczywistości. Warto też zadbać o ciekawe tło. Do grupy, która sygnalizuje 
wykonanie zadania podchodzi nauczyciel, by swoim telefonem komórkowym 
lub aparatem fotograficznym zrobić zdjęcie. Sam decyduje, czy pozwoli dzie-
ciom jedynie dotknąć ekranu telefonu, czy też da im telefon do ręki. (przy-
kład: załącznik ze zdjęciami)
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5. Prezentacja prac. (7 min)
Po powrocie do klasy nauczyciel wyświetla wykonane prace na tablicy multi-
medialnej. Każda grupa prezentuje i omawia swoją pracę.

6. Zabawa ruchowa pt. ,,fotograf”. (3 min)
Dzieci swobodnie poruszają się w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, 
zatrzymują się przyjmując dowolną pozycję. Wybrany uczeń chodzi po sali 
i naśladuje robienie zdjęć. 

7. Podsumowanie. (3 min)
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel zaczyna zdanie: Warto robić zdjęcia, ponie-
waż… Chętni uczniowie kończą zdanie. 
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film 4 – „Układanka“

Temat: Zachować umiar 

Cel ogólny: 
uświadomienie uczniom wartości cnoty umiarkowania. 

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � potrafi wyjaśnić pojęcia: autorytet, fair i umiarkowanie,
 � wie, że warto naśladować osoby, które są autorytetami,
 � wie, że brak umiarkowania jest słabością, z którą należy u siebie 

walczyć,
 � potrafi przedstawić problem za pomocą dramy,
 � wprowadza postawę umiarkowania w swoje postępowanie.

Metody: 
praca z filmem, praca z tekstem, rozmowa kierowana, objaśnienie, 
ekspresyjne, drama.

Formy pracy:
zbiorowa, grupowa. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: 
 � film „układanka” (03:50 min), 
 � opowiadanie „Zachować umiar” (załącznik 1),
 � nagranie z dowolną muzyką, 
 � rekwizyty do dramy – model pizzy, klocki, komputer, kartka 

z zadaniami matematycznymi,
 � materiał dla grup do dramy (załącznik 2).

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wprowadzenie. (3 min)
Zabawa „Lustro”.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko pokazuje jakiś ruch, drugie je 
naśladuje, potem następuje zmiana ról. Zabawa odbywa się przy dowolnej 
muzyce.

2. wypowiedzi ukierunkowane pytaniami. (4 min)
Dzieci siedzą w kole.

 – Czy łatwo było naśladować ruchy kolegi/koleżanki?
 – Czy w życiu zdarza się wam naśladować kogoś? Kto to jest i dlaczego 
naśladujesz?

 – Czy każdego można naśladować? Jeśli nie, to dlaczego?

3. emisja filmu „Układanka”. (4 min)

4. wypowiedzi ukierunkowane pytaniami: (3 min)
 – Na czym polegała gra w układankę?
 – Jakie słowa Mama wyjaśniła Julce? 
 – W jaki sposób Mama je wyjaśniała?
 – Jakie słowo pomógł wyjaśnić Tata? Co powiedział? 

5. Zabawa ruchowa. (2 min)
Nauczyciel poleca wykonać dzieciom kilka ćwiczeń. Prosi o wykonanie ich 
z umiarem, np. „pajacyki”, przysiady, skłony itp.

6. wysłuchanie opowiadania „ Zachować umiar”. (załącznik 1) (3 min)

7. wypowiedzi ukierunkowane pytaniami: (3 min)
 – W czym bohaterowie opowiadania nie zachowywali umiaru (Tosia, tata, 
mama i Hania)?

 – Jak postanowili rozwiązać swój problem? 
 – Jak myślicie, czy łatwo będzie im walczyć ze swoimi słabościami? Uzasad-
nijcie swoją odpowiedź.

8. Drama. Jeśli w czymś przesadzimy, to … Dlaczego walka ze słabo-
ściami nie jest łatwa? (15 min)
a) Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. 
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b) Uczniowie rozdzielają sobie role i przygotowują się do zaprezentowania 
sytuacji, która została przydzielona danej grupie. (załącznik 2)

c) Narrator czyta tekst, a pozostali uczniowie prezentują swoje role za pomo-
cą gestów i słów.

9. refleksje po prezentacjach: (5 min)
 – Dlaczego warto zadbać o zachowanie umiaru? W odpowiedzi odwołajcie 
się do sytuacji w odegranych scenkach.

Swobodne wypowiedzi uczniów.

10. Podsumowanie. (3 min)
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel prosi, aby zastanowiły się, jaką dzisiaj wyko-
nają czynność z zachowaniem umiaru? Uczniowie kolejno prezentują swoją 
wypowiedź. 

ZAŁĄCZNIk 1

ZAChowAĆ uMIAR
– Kochanie, co chciałabyś dostać na urodziny? – zapytała mama Tośkę, moją 
młodszą siostrę.
– Lalkę – spokojnie odparła Tośka, wkładając do swej pucułowatej buzi kolejne 
upieczone przez mamę czekoladowe ciasteczko.
– Po co ci następna lalka? Masz ich chyba z dziesięć − powiedział tata, odsuwając 
nieco od niej talerzyk z ciastkami, dając jej do zrozumienia, ze zjadła ich już zbyt 
dużo. 
– Zachowaj umiar – dorzucił i wygodnie usadowił się w fotelu z pilotem w ręku, 
by znaleźć swój ulubiony program sportowy.
– Zachowaj umiar - powiedziała mama do taty niezadowolona z tego, że spędza 
przed telewizorem niemal każde popołudnie , po czym wyjęła z torebki śliczną 
nowiutką apaszkę.
– Mamo, znowu nie zachowałaś umiaru – przecież podobną apaszkę kupiłaś w ze-
szłym tygodniu – zwróciłam się do mamy, sięgając po smartfona, by sprawdzić 
nowe wiadomości. Już miałam go włączyć, gdy nagle… 
– Haniu, zachowaj umiar – tuż nad moją głową zabrzmiał chór złożony z trzech 
głosów. Wszyscy razem wybuchnęliśmy śmiechem.
– Mamy problem – powiedział tata, gdy nieco się uspokoiliśmy. Każdy z nas bez 
umiaru ulega swoim słabościom. Musimy to zmienić. 
 – A ja mam pomysł! – rzekła mama – zamiast ciastek, lalki, telewizji i smartfona 
proponuję spacer, kino i lody. Oczywiście z umiarem. 
– A co z apaszką? – dorzuciłam. 
– Apaszkę dam w prezencie cioci Heli. Na pewno się ucieszy.
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ZAŁĄCZNIk 2

I GRuPA
Osoby: narrator, Tomek, mama, tata, siostra, koledzy , z którymi Tomek miał grać 
w piłkę
Rekwizyty: model pizzy, kubek
Tata przyniósł do domu ogromną pizzę. Każdy z członków rodziny zjadł po jed-
nym kawałku. Tomek z łakomstwa zjadł aż dwa. Teraz boli go brzuch i nie może 
iść z kolegami grać w piłkę. Mama zaparzyła mu miętową herbatę.

II GRuPA
Osoby: narrator, nauczycielka, Kasia, Jaś, dzieci w roli uczniów ze świetlicy
Rekwizyty: klocki
Pani w świetlicy zaproponowała dzieciom konkurs na najpiękniejszą budowlę 
z klocków. Wojtek chciał wygrać i zgromadził przy sobie większość z nich. Jaś 
wziął tylko tyle, ile potrzebował do zbudowania swojego zamku. W konkursie 
wygrała praca Jasia. Była niewielka, ale przemyślana, uporządkowana i ładna. 

III GRuPA
Osoby: narrator, mama, Jaś, nauczycielka, dzieci - uczniowie
Rekwizyty: komputer, kartka z działaniami matematycznymi
Jaś długo grał w gry komputerowe. Nie posłuchał mamy, gdy mówiła mu, że ma 
iść spać. Zasnął, kiedy było już bardzo późno. Następnego dnia Jaś nie mógł się 
skupić się na lekcjach i nie napisał dobrze sprawdzianu z matematyki. Dostał 
bardzo słabą ocenę. 
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film 5 – „Przed snem“

Temat: Z rodziną poznaję świat

Cel ogólny: 
uświadomienie uczniom wartości spędzania wolnego czasu bez 
komputera.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � potrafi zaplanować czas wolny,
 � dostrzega wartość spędzania czasu wolnego z rodziną,
 � ogranicza czas zabawy i pracy z komputerem,
 � wie, że otaczający świat jest ciekawszy od świata wirtualnego.

Metody: 
praca z filmem, rozmowa kierowana, ekspresyjne, zdania 
niedokończone, diagram , pogadanka.

Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Materiały i pomoce dydaktyczne: 
 � film „Przed snem” (05.43 min), 
 � nagranie z dowolną muzyką, 
 � arkusz papieru, 
 � karteczki tzw. cenki, 
 � schemat podzielonego okręgu (załącznik 1),
 � kartki z diagramami słupkowymi (załącznik 2) dla każdej grupy,
 � tabela z dniami tygodnia (załącznik 3) dla każdego ucznia.

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. wstęp. (5 min)
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel kładzie na środku arkusz papieru z naryso-
wanym okręgiem podzielonym na cztery części. (załącznik 1).
Prosi dzieci, aby umieściły karteczkę (cenkę) w tej części koła, w której zapisa-
ny jest czas, który spędziły łącznie w ostatnich dwóch dniach przed ekranem 
komputera, smartfona, telewizora. Po wykonaniu zadania uczniowie swobod-
nie wypowiadają się, analizując jego efekt.

2. emisja filmu „Przed snem“. (6 min)

3. wypowiedzi ukierunkowane pytaniami. ( 5 min)
 – Co robili Filip i Ola i tata przed snem?
 – Co powiedziała tacie mama?
 – Na jaki pomysł wpadł tata?
 – Jak rodzina spędziła popołudnie następnego dnia? Co robili?
 – Co ciekawego zobaczyli podczas spaceru?
 – Co powiedziała mama?
 – Który sposob spędzenia wolnego czasu był lepszy i dlaczego?
 – Co tata mógłby zaproponować swojej rodzinie w kolejne dni?

4. Praca w grupach. Diagram. (5 min)
Nauczyciel dzieli klasę na 4 – 5 grup. Każda z nich otrzymuje kartkę z diagra-
mem słupkowym, na którym mają oznaczyć czas, który ich zdaniem należy 
poświęcić na wykonanie zaproponowanych w diagramie czynności w ciągu 
tygodnia (załącznik 2). Dzieci rysują słupki.

5. Prezentacja prac. (5 min)
Uczniowie prezentują swoje propozycje; diagramy umieszczają na tablicy.

6. Pogadanka. (3 min)
Nauczyciel zwraca uwagę na to, że nie należy rezygnować z żadnego z poda-
nych sposobów spędzania wolnego czasu, ale trzeba zachować odpowiednie 
proporcje.

7. Zabawa ruchowa. (3 min)
Nauczyciel ma kilka kartek A4 z zapisanymi czynnościami, np.: spacer, jazda 
na rowerze, gotowanie, gra w bierki, gra w piłkę, gra w planszówkę, skoki 
przez skakankę, gra komputerowa, robienie zakupów itd. Kiedy nauczyciel 



TemaT: Z rodZiNą PoZNaję śWiaT 21 

eksponuje jedną z nich, dzieci w rytm dowolnej muzyki poruszają się zgodnie 
z zapisaną na kartce czynnością.

8. Planowanie tygodnia. (7 min)
Każdy uczeń otrzymuje kartkę z nazwami dni tygodnia. Zadaniem dzieci jest 
zaplanowanie wolnego czasu każdego dnia. Mają to być propozycje zajęć, do 
wykonania których zaproszą swoich bliskich. Uczniowie wpisują swoje propo-
zycje w tabelę (załącznik 3).

9. Podsumowanie. (4 min)
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zdanie, które kończą chętni 
uczniowie:
Zaproponuję moim bliskim, aby .......................................

ZAŁĄCZNIk 1

 

0 – 1 godz. 1 – 2 godz.

2 – 3 godz. powyżej 3 godz.



godziny

0
oglądanie TV

komputer
sport

zabawy na 
powietrzu

spacer 
z rodziną

czytanie 
książek

zabawa 
w domu

inne

1
2
3
4
5
6
7
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ZAŁĄCZNIk 2

dIAGRAM sŁuPkowy

ZAŁĄCZNIk 3

ponie-
działek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela



Kotek (4:22)
Uwrażliwienie dzieci na konsekwencje fake newsów, które 
fałszują rzeczywistość i podają nieprawdę.

Labirynt (5:20)
Dziecko zwykle domaga się dostępu do komórki, ale internet 
jest jak labirynt w wielkim zamku. Są w nim piękne i ciekawe 
salony, ale też można znaleźć się w strasznej, ciemnej piwnicy.

Fotografi a (4:02)
Telefon komórkowy może łączyć przyjemne z pożytecznym, 
czyli nie musi być tylko gadżetem do bezmyślnego wpatrywania 
się w ekran.

Układanka (3:55)
Film porusza ważną kwestię autorytetu i twórczego 
zagospodarowania czasu w rodzinie. 

Przed snem (5:43)
Zanurzenie w sieci a relacje w rodzinie. Jak te relacje wzmacniać? 
Film do wykorzystania również na spotkaniach z rodzicami. 

Komentarze do fi lmów 
Janusz Wardak – Moderator Akademii Familijnej, pedagog.

1

2

3

4

5

Reżyser: Dariusz Regucki, scenariusze: Krzysztof Rześniowiecki
Aktorzy: Mama – Aleksandra Godlewska, Tata – Maciej Słota, 
Filip – Mateusz Żółtek, Ola – Gabriela Suchan, Julka – Nadia Budzińska
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