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Autor: Agnieszka Tomasik 

Scenariusz lekcji do filmu Cudowny chłopak (reż. Stephen Chbosky) 

Temat: „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – jak Auggie uczy nas empatii? 

Grupa wiekowa: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne (ok.90 minut)  

Zagadnienia edukacyjne:  

• Co to dyskryminacja i dlaczego powinniśmy jej zapobiegać? 

• Prawa człowieka – co warto o nich wiedzieć? 

• Otwartość, szacunek, życzliwość – moja postawa wobec Innego. 

• Empatia – jak wsłuchać się w głos innych? 

• Narrator i monolog wewnętrzny w filmie i książce.  

Cele operacyjne: 

Poznawcze: 

• uczeń wnikliwie analizuje fim „Cudowny chłopak”, 

• nauczyciel wprowadza ucznia  do rozmowy o tożsamości jednostki, wplywie grupy, 

tożsamości zbiorowej, 

• uczeń uczy się charakterystyki bohaterów, 

• uczeń analizuje relacje: rówieśnicy w grupie, jednostka i grupa, dorośli i dzieci; 

• uczeń uczy się  języka filmu,  

• uczeń poszerza swoją  wiedzę o uczuciach i relacjach ludzkich, 

• uczeń konforntuje swoje przekonania z innymi, 

• uczeń snuje refleksję o relacjach między ludźmi. 

Kształcące: 

• uczeń analizuje stany emocjolnalne bohaterów, uczy się opowiadać o tematach 

tabuizowanych, o niepełnosprawności chłopca, 

• uczeń dostrzega zagadnienia etyczne, 

• uczeń kształci umiejętności trafnego argumentowania. 

Wychowawcze: 

• uczeń potrafi analizować problemy etyczne współczesnego świata, uczy się empatii, 

dostrzega sytuację jednostki w grupie i grupy wobec jednostki 

Formy i metody pracy: 

• praca w grupie, w zespole dwuosobowym,  

• praca z emotikonami jako typowym znakiem skrótowości znaczeń, 

• praca z tabelką do uzupełnienia, 

• rozmowa w większej grupie. 

Pomoce dydaktyczne: 

• karta pracy (tabelka), 

• kartka z emotikonami, 
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• flamastry, długopisy, 

• duże arkusze papieru lub tablica, 

• kartonik ozdobny z małymi karteczkami w środku. 

Temat proponowany: Recepta na dobre relacje w klasie, czyli czego możemy się nauczyć 

od Auggiego i jego kolegów.  

 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od podzielenia uczniów na grupy dwuosobowe. Każda 

grupa otrzymuje emotikony oraz kartę pracy [załącznik nr 1 i 2]. Nauczyciel wskazuje 

na pierwszą kolumnę. Pyta dzieci, czy pamiętają imiona i nazwiska bohaterów filmu. 

Uczniowie wypełniają pierwszą część tabeli. Nauczyciel pyta, którego z bohaterów 

uczniowie chcieliby opisać w kolejnym zadaniu, pary zgłaszają się i wybierają swoją 

postać. Każda grupa opisuje jednego bohatera. Zadaniem uczniów jest: 

• wyciąć wybrany emotikon, który najbardziej kojarzy im się z bohaterem, 

• wypisać przymiotniki bohatera, które wydają się najbardziej charakterystyczne 

dla postaci z filmu. 

Uczniowie wykonują zadanie. Będą potrzebowali na to około 10 minut. Po wykonanej 

pracy uczniowie omawiają cechy poszczególnych bohaterów (Auggie Pullman, Via 

Pullman, mama – Isabel Pullman, tata- Nate Pullman, dyrektor – pan Tushman, 

nauczyciel pan Browne, przyjaciółka Vii – Miranda, chłopak Vii – Justin, przyjaciele 

Auggiego: Jack Will i Summer, kolega z klasy Julian, koleżanka Charlotte, mama 

Juliana). Każda grupa opowiada o swoim i pokazuje, jaki emotikon wybrała. Pozostałe 

osoby, jeśli zgadzają się z grupą wiodącą, wklejają również ten sam emotikon i wpisują 

cechy. W trakcie rozmowy uczniowie prawdopodobnie poszerzą spontanicznie 

charakterystykę postaci. Nauczyciel przy tym kieruje rozmowę tak, by uczniowie 

przypominali sobie wątki filmu i za każdym razem argumentowali swoje decyzje.  

Schemat budowanych wypowiedzi może wyglądać w następujący sposób: 

Charakteryzowaliśmy…  Otrzymał/a 

emotikon… 

Ponieważ… Wskazuje na to 

następujący 

fragment filmu… 

Auggiego 

 

 

Bardzo wstydził się 

swojego wyglądu. 

Na początku zawsze 

chciał chodzić w 

kasku kosmonauty, 

aby schować swoją 

twarz. 

 

Uczniowie w ten sposób ćwiczą nie tylko charakterystykę postaci, ale również budowanie 

argumentacji.  
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2. Następnie nauczyciel poleca, aby każdy wybrał sobie jednego z bohaterów,  

o których rozmawiano przed chwilą i zapisał w formie samodzielnej notatki trzy zdania, 

które scharakteryzują go według ćwiczonego zadania, zawartego w powyższej tabelce. 

Po kilku minutach uczniowie odczytują napisane krótkie wypracowania. Nauczyciel może 

też dopytać, dlaczego wybrali akurat tego bohatera. 

 

3. W drugiej części lekcji nauczyciel prosi uczniów, aby za pomocą rysowanych na tablicy 

zbiorów pokazali różne relacje między bohaterami, jakie pojawiały się w filmie. 

Uczniowie na ochotnika rysują pomysły na tablicy, na przykład: zbiór z grupą dzieci  

i osobny zbiór z Auggie, zbiór dorośli, zbiór dzieci, itp. Za każdym razem uzasadniają, 

jakie kryterium przyjęły do zbudowania opisu relacji. Za pomocą tych schematów 

uczniowie z nauczycielem odtwarzają kolejne przemiany relacji Auggiego z klasą, jego 

relacji rodzinnych, itd. W rozmowie dominuje koncentracja na konflikcie, odrzuceniu 

chłopca, samotności Auggiego i sile otoczenia. 

 

4. Teraz nauczyciel pokazuje klasie ozdobne pudełko, w którym są karteczki. Mówi 

dzieciom, że to jest pudełko z receptą czy lekarstwem na udane życie i dobre relacje z 

rówieśnikami. Rozdaje z pudełka małe karteczki i prosi, by uczniowie zapisali na nich, 

co nalżey zrobić, aby wszyscy w klasie byli tak samo lubiani i akceptowani. Uczniowie 

zapisują karteczki, a potem wkładają do pudełka. Gdy jest ono już zapełnione, 

nauczyciel odczytuje zalecenia dzieci. Na koniec lekcji proponuje, aby pozostawić to 

pudełko w klasie: Jeśli pojawią się jakieś konflikty albo komuś będzie smutno, będzie 

czuł się w grupie samotny, zajrzymy do pudełka i znajdziemy w nim receptę na dobre 

relacje w klasie.   

 

 

 

 

O autorce: 

Agnieszka Tomasik – doktor nauk humanistycznych,  dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, koordynatorka 

innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna 

Pedagogika” w Gdańsku, konsultant języka polskiego 

w  Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Specjalizuje 

się w tworzeniu i popularyzacji  TIK oraz nowoczesnych metod 

nauczania w oparciu o podstawy neurodydaktyki, psychologii pozytywnej i filozofii dialogu. 

Autorka koncepcji kształcenia: „nauczanie empatyczne”,  „lekcja jako spotkanie” i „szkoła 

NUR-ków”, opartej  na demokratycznej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 

Bohater Emotikon Cechy bohatera 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 


