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Autor: Marika Kaiser 

Scenariusz lekcji do filmu Kacper i Emma jadą w góry (reż. Arne Lindtner Næss) 

Temat: Filmowa przygoda – przygotowanie do bezpiecznych wakacji. 

Grupa wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej 

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne: 

• W słońcu i w deszczu: zasady bezpiecznego zachowania w górach. 

• Jak dobrze spakować swój plecak? 

• Wakacyjna przygoda – moje własne opowiadanie. 

• Punkt kulminacyjny – ważny element każdej historii. 

• Z kim w góry? Nasze zaufanie do rodziny i przyjaciół. 

• Czy rodzina zawsze wygląda tak samo? 

 

Cele: 

Uczeń/uczennica: 

• potrafi wymienić zasady bezpieczeństwa w górach; 

• umie rozpoznać cechy charakterystyczne dla górskiego krajobrazu; 

• potrafi wskazać elementy wyposażenia niezbędnego podczas wyprawy górskiej; 

• zna budowę opowiadania; 

• wie gdzie powinien się znajdować punkt kulminacyjny i jaką pełni funkcję; 

• potrafi samodzielnie konstruować opowiadanie; 

• potrafi rekonstruować wydarzenia z filmu; 

• potrafi wskazać kierunki świata; 

• potrafi umieścić na mapie Polski pasma górskie oraz nazwać je; 

• potrafi znaleźć związki przyczynowo-skutkowe; 

• potrafi składać logiczne zdania z rozsypanych wyrazów; 

• zna znaczenie słowa „rodzina” i wie, że nie zawsze wygląda ona tak samo; 

• potrafi pracować w grupie; 

• potrafi zadawać pytania oraz udzielać logicznych odpowiedzi; 

• potrafi zidentyfikować emocje, jak i zachowanie bohaterów oraz wartościować je. 

                                                 
1 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować proponowane 

zadania w krótszym czasie. Warto również zweryfikować zadania pod względem trudności  
i dostosować je do umiejętności klasy. 
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Pomoce: 

• tablica, kreda; 

• karta pracy z wypisanymi wydarzeniami z filmu oraz osią czasu [Załącznik 1]; 

• karta pracy z dwoma osiami fabularnymi [Załącznik 2]; 

• fotosy z filmu przedstawiające bohaterów [Załącznik 3]; 

• karty pracy zawierające elementy wyposażenia plecaka [Załącznik 4]; 

• kontur mapy Polski oraz kartoniki z nazwami kierunków świata i pasmami górskimi 

[Załącznik 5]; 

• zasady bezpieczeństwa w górach ustalone przez GOPR [Załącznik 6]: 

http://www.gopr.org/poradnik/zasady; 

• fragment infografiki dotyczącej bezpieczeństwa w górach [Załącznik 7]. Całość 

dostępna pod adresem:  

https://www.juniorowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/infografika-

bezpieczenstwo-gory.jpg; 

• karta pracy z rozsypanymi wyrazami dotyczącymi bezpieczeństwa w górach 

[Załącznik 8]. 

 

Formy i metody pracy: praca indywidualna, heureza, wykład, praca w parach, praca  

w grupach, praca z mapą. 

 

Przebieg: 

 

Lekcja pierwsza 

 

1. Zabawa ruchowa Wyjeżdżam w podróż, ale najpierw muszę… 

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od zabawy ruchowej powiązanej tematycznie z fabułą filmu 

Kacper i Emma jadą w góry. Ma ona na celu rozwinięcie koncentracji oraz ćwiczenie 

umiejętności motorycznych uczniów. Uczestnicy zajęć lekcyjnych stają w kręgu.  Pierwsza 

osoba mówi „Wyjeżdżam w podróż, ale najpierw muszę…” i dokańcza zdanie wybraną przez 

siebie czynnością (np. spakować ubrania do walizki), którą pokazuje również za pomocą 

pantomimy. Kolejny uczeń powtarza słowa oraz czynność poprzednika i dodaje własne. W 

dużej grupie powtarzanych powinno być jedynie ostatnich kilka czynności, ponieważ dzieci 

nie będą w stanie zapamiętać wszystkich. 

 

2. Rekonstrukcja wydarzeń z filmu Kacper i Emma jadą w góry. 
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Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy [załącznik 1], na których znajduje się oś czasu 

oraz wypisane pod nią zdania z wydarzeniami z filmu. Zdarzenia ułożone zostały  

w sposób losowy. Zadaniem dzieci jest chronologiczne uporządkowanie zdarzeń  

i ponumerowanie ich, a następnie umieszczenie w kolejności na osi czasu. Nauczyciel prosi 

wybranych uczniów o zapisanie właściwego numeru zdania na tablicy, na której również 

narysowana została oś. 

 

Prawidłowa kolejność: 

1. Spotkanie w przedszkolu dotyczące bezpieczeństwa w górach. 

2. Kacper rozmawia z dziadkiem Emmy o jej tacie. 

3. Powrót taty Kacpra. 

2. Dzieci pakują się przed wyruszeniem na wycieczkę.  

4. Podróż w góry. 

5. Spotkanie z przewodnikiem. 

6. Zjazd na tyrolce. 

7. Nocleg pod namiotami. 

8. Rodziny rozdzielają się - mama Emmy wraz z Kacprem rusza do jaskini, reszta wspina 

się na szczyt. 

9. Emma gubi się! 

10. Przewodnik ratuje Emmę. 

11. Wszyscy wracają szczęśliwie z wyprawy w góry. 

 

3. Struktura kompozycyjna opowiadania – znaczenie punktu kulminacyjnego. 

Prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów z klasyczną, trójczłonową budową opowiadania, na 

którą składają się: wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Wypisuje wszystkie trzy elementy 

na tablicy, a następnie tłumaczy ich funkcję oraz dopisuje pytania, które należy sobie zadać 

w trakcie konstruowania każdej z nich: 

- Wstęp: Co było najpierw?  

(streszcza tematykę opowiadania, służy wprowadzeniu bohaterów oraz przedstawieniu 

problematyki) 

- Rozwinięcie: Co się stało? 

(prowadzi do skomplikowania konfliktu, a na drodze bohaterów stają różne przeszkody lub 

też problemy wymagające rozwiązania) 

- Zakończenie: Jak to się skończyło?  

(chwila, w której dochodzi do rozładowania emocji oraz zakończenia, które w zależności od 

tematyki może być szczęśliwe lub nieszczęśliwe) 

Następnie nauczyciel przechodzi do omówienia znaczenia oraz funkcji punktu 

kulminacyjnego, który stanowi jeden z najważniejszych elementów każdej historii. Spaja 
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on w logiczny sposób rozwinięcie z zakończeniem oraz stanowi punkt decydujący w dużej 

mierze o powodzeniu lub porażce bohaterów. W czasie punktu kulminacyjnego widoczne 

są największe emocje, a napięcie sięga zenitu. 

Po prezentacji struktury kompozycyjne opowiadania prowadzący zajęcia dodaje, że tego 

typu podział z uwzględnieniem punktu kulminacyjnego można zastosować również w 

przypadku dzieła filmowego. W związku z tym prosi uczniów, by spróbowali zgodnie z tym 

schematem podzielić wydarzenia z filmu, które w zadaniu drugim umieścili chronologicznie 

na osi czasu. Punkt kulminacyjny, najbardziej emocjonujący moment (Emma gubi się!) 

powinien zostać zaznaczony innym kolorem (np. czerwonym).  

Jeśli uczniowie jako punkt kulminacyjny wybrali inne wydarzenie z filmu, niż Emma gubi 

się!, nauczyciel powinien ich poprosić o uzasadnienie oraz wyjaśnić, dlaczego punkt 

kulminacyjny powinien znajdować się na końcu historii. 

 

4. Zaznacz właściwą odpowiedź 

Prowadzący lekcję przedstawia uczniom dwie osie fabuły [załącznik 2], na których w 

różnych miejscach zaznaczone zostały punkty kulminacyjne. Nauczyciel prosi klasę o 

wybranie osi, na której punkt kulminacyjny został oznaczony prawidłowo. 

Odpowiedzi: 

Dobrze: 

   Punkt kulminacyjny 

 

 

 

           Wstęp Rozwinięcie    Zakończenie 

Źle:    

                      Punkt kulminacyjny 

 

 

 

           Wstęp Rozwinięcie    Zakończenie 

 

5. Rodzina, czyli kto?  

Nauczyciel dzieli uczniów na małe, 3-4 osobowe grupy i rozdaje im fotosy przedstawiające 

bohaterów filmu [załącznik 3]. Uczniowie mają za zadanie określić, kim są dla siebie 

bohaterowie i jakie relacje ich łączą. 

Prowadzący zajęcia, zadając pytania pomocnicze, stara się wraz z dziećmi ustalić stopień 

pokrewieństwa między postaciami oraz to, czy osoby z którymi nie jesteśmy spokrewnieni 

możemy traktować jak rodzinę. 
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Przykładowe pytania pomocnicze: 

- Czy wiemy co stało się z tatą Emmy? 

- Dlaczego Kacper mówi do mamy Emmy „ciociu”? Czy można używać tego słowa do osób 

z nami niespokrewnionych? 

- Czy przewodnik jest członkiem któreś z rodzin? 

- Dzieci darzą przewodnika dużym zaufaniem, ale czy słusznie? 

- Dlaczego dzieci chcą, aby przewodnik i mama Emmy zostali parą? 

- Czy przygotowania do wyprawy w góry wyglądały u obu rodzin tak samo? 

 

6. Czy rodzina zawsze wygląda tak samo? – rozmowa kierowana 

Uczniowie pozostają we wcześniej ustalonych grupach. Nauczyciel wypisuje na tablicy 

słowo „Rodzina”, a następnie prosi uczniów, by na podstawie wcześniejszej rozmowy oraz 

własnych odczuć przedstawili skojarzenia, jakie budzi w nich to słowo. Prowadzący zajęcia 

zapisuje odpowiedzi uczestników na tablicy, a następnie, posiłkując się wypowiedziami 

uczniów oraz wnioskami z poprzedniego zadania, stara się wraz z dziećmi odpowiedzieć na 

pytanie „Czy rodzina zawsze wygląda tak samo?” 

 

Przykładowe wnioski: 

W filmie Kacper i Emma jadą w góry przedstawione zostają różne modele rodzin – Kacper 

mieszka z mamą, siostrą oraz tatą, który w związku z wykonywaną pracą często bywa poza 

domem, a każdy jego przyjazd jest dla dzieci wielkim przeżyciem. Jego przyjaciółka Emma 

mieszka jedynie z mamą, ponieważ jej tata zginął w wypadku. Utrzymuje jednak bliski 

kontakt z dziadkiem oraz jego nową partnerką. Dziewczynka często odwiedza grób ojca i 

wie, że ten zawsze będzie przy niej, póki ona będzie o nim pamiętać. Równocześnie 

początkowo nie wyobraża sobie, by jej mama związała się z kimś innym, choć w trakcie 

wyprawy w góry stopniowo zmienia zdanie. W filmie pokazane zostały przygotowania obu 

dzieci do wyprawy w góry oraz ich relacje z bliskimi osobami, do których grona zalicza się 

nie tylko najbliższa rodzina. Film Emma i Kacper jadą w góry uzmysławia widzom, że 

rodzina nie zawsze składa się z „mamy, taty i dziecka”. Niejednokrotnie losowe sytuacje 

sprawiają, że dziecko wychowywane jest przez jednego z rodziców lub przez dziadków, 

jeśli rodzice muszą pracować poza miejscem zamieszkania. Czasami w wyniku pewnych 

okoliczności rodzice rozstają się i wiążą z innymi osobami. Nie oznacza to jednak, że więzi 

rodzinne dzieci ulegają osłabieniu.  

 

7. Moje wymarzone wakacje – opowiadanie. 

Uczniowie indywidualnie lub w parach mają za zadanie stworzyć krótkie, kilkuzdaniowe 

opowiadanie wakacyjne. Jednym z istotnych elementów ma być zawarcie w nim punktu 
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kulminacyjnego, co ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu dzieci zrozumiały pojęcie 

punktu kulminacyjnego i potrafią je zastosować w budowaniu własnej historii.  

Chętni uczniowie mogą zaprezentować swoje opowiadania na forum klasy na kolejnych 

zajęciach lekcyjnych, natomiast ci, którzy chcieliby dopracować swoje teksty, mogą 

dokończyć je w domu. Wszystkie opowiadania zostaną ocenione na kolejnych zajęciach, a 

uczniowie będą mogli wykonać do nich rysunki ilustrujące wydarzenia oraz umieścić je na 

tablicy klasowej pod tematem „Wakacje”. 

 

Lekcja druga 

 

1. Co spakować w góry – wakacyjny niezbędnik. 

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy [załącznik 4], na których znajduje się plecak oraz 

rzeczy, które można do niego spakować. Na podstawie informacji zawartych  

w obejrzanym filmie oraz własnych doświadczeń dzieci muszą wybrać te ubrania oraz 

akcesoria, które są przydatne w czasie wycieczki w góry. Należy je połączyć strzałkami  

z plecakiem. Uczniowie, którzy jako pierwsi „spakują” swoje plecaki mogą przedstawić 

rezultaty na tle klasy. Nauczyciel wraz z dziećmi omawia poszczególne akcesoria oraz 

tłumaczy, dlaczego niektóre elementy wyposażenia nie nadają się na wyprawę górską. 

 

Wskazówka: 

W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciel może przynieść rzeczy, które powinny znaleźć się 

w plecaku osoby wybierającej się na górską wyprawę. Bazując na scenie z filmu, w której 

dzieci w przedszkolu odwiedza przewodnik oraz podróżniczka, może poprosić uczniów, by 

nazywali wyciągane przez niego z plecaka elementy wyposażenia oraz stwierdzali, czy są 

one potrzebne w czasie wyprawy i jak można ich użyć. W ten sposób dzieci empirycznie 

będą mogły poznać poszczególne elementy wyposażenia, takie jak mapa, kompas czy 

apteczka. 

 

2. Polskie góry – praca z mapą. 

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy [załącznik 5], na których znajduje się konturowa 

mapa Polski oraz wypisane pod nią kierunki świata, jak i różne pasma górskie, w tym te 

znajdujące się w Polsce. Uczniowie mają za zadanie wyciąć kartoniki z pojedynczymi 

wyrazami, a następnie przyporządkowanie właściwych kierunków świata na mapie oraz 

wybranie i umieszczenie we właściwym miejscu znajdujących się w Polsce pasm górskich 

(lub – dla młodszych klas: na podstawie klasowej mapy wskazać, gdzie w Polsce są góry i 

spróbować odczytać ich nazwy). 

 

3. Różne oblicza gór. 
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Nauczyciel pokazuje uczniom dwa wybrane przez siebie zdjęcia gór: w słoneczną pogodę 

oraz w czasie ulewy. Chętni uczniowie opisują przedstawiony na ilustracjach krajobraz  

i oceniają, w czasie jakiej pogody wyprawa w góry nie jest wskazana. 

 

Przykładowe wnioski: 

Przed wyruszeniem w góry należy dokładnie sprawdzić prognozę pogody oraz przygotować 

się na każde możliwe warunki atmosferyczne. W górach panuje niższa temperatura niż u 

ich podnóża dlatego przede wszystkim należy pamiętać o ciepłych ubraniach oraz kurtce 

przeciwdeszczowej. Nie należy również zapomnieć o śpiworze, którego istotną rolę 

przedstawił w filmie Kacper i Emma jadą w góry przewodnik opowiadający o 

bezpieczeństwie. Przede wszystkim jednak nie wolno oddalać się od rodziny i przyjaciół, z 

którymi podjęło się górską wędrówkę. Należy pamiętać o tym, aby zawsze wybierać się na 

wyprawy z osobami dorosłymi – nauczycielem, rodzicami lub starszym rodzeństwem.  

 

4. Zasady bezpiecznego zachowania w górach – zdania z rozsypanki. 

Nauczyciel odczytuje uczniom zamieszczone na stronie GOPR 

(http://www.gopr.org/poradnik/zasady) zasady bezpiecznego poruszania się w górach 

[załącznik 6] oraz przedstawia im fragment infografiki opisującej zasady zachowania przed 

wyruszeniem w góry [załącznik 7]. Cała infografika dostępna pod adresem: 

https://www.juniorowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/infografika-bezpieczenstwo-

gory.jpg Następnie prowadzący zajęcia rozdaje uczniom karty pracy [załącznik 8], na 

których znajdują się początek zdania oraz rozsypane wyrazy, z których należy ułożyć 

logiczną całość. Uczniowie na podstawie usłyszanych oraz obejrzanych informacji muszą 

ułożyć przynajmniej pięć zdań dotyczących zasad bezpiecznego zachowania w górach. 

Przykładowe prawidłowe odpowiedzi: 

a) Przed wyruszeniem w góry należy: 

- sprawdzić prognozę pogody, 

- poinformować znajomych i bliskich o planowanej wyprawie oraz wybranej trasie, 

- wybrać odpowiedni szlak, 

- pamiętać o właściwym ubraniu, 

- pamiętać o kompasie oraz mapie, 

- poczytać o wybranym masywie górskim, 

- przygotować się fizycznie do wyprawy, 

- pamiętać o tym, by nie wyruszać w góry samotnie. 

 

b) W przypadku złej pogody, należy: 

- ubrać odpowiednią kurtkę przeciwdeszczową, 

- poszukać schronienia przed deszczem, 

http://www.gopr.org/poradnik/zasady
https://www.juniorowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/infografika-bezpieczenstwo-gory.jpg
https://www.juniorowo.pl/wp-content/uploads/2018/01/infografika-bezpieczenstwo-gory.jpg
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- wrócić tą samą trasą, 

- nie oddalać się od dorosłych lub rodziny. 

 

 

O autorce: 

Marika Kaiser – absolwentka filmoznawstwa oraz germanistyki na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych we Wrześni o specjalności język niemiecki, a swoją pracę dyplomową poświęciła 

nauczaniu języka obcego przy wykorzystaniu medium filmu. Zawodowo pracuje jako 

tłumacz oraz zajmuje się copywritingiem, hobbistycznie natomiast śledzi przemiany 

zachodzące w popkulturze. Do jej zainteresowań należą przede wszystkim współczesne 

kino autorskie oraz gry video, a w szczególności ich filmowość. 
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Załączniki 

 

Załącznik 1 

 

Oś czasu 

 

 

 

Rodziny rozdzielają się - mama Emmy wraz z Kacprem rusza do jaskini, reszta wspina się 

na szczyt. 

Powrót taty Kacpra. 

Podróż w góry. 

Spotkanie w przedszkolu dotyczące bezpieczeństwa w górach. 

Dzieci pakują się przed wyruszeniem na wycieczkę.  

Spotkanie z przewodnikiem. 

Kacper rozmawia z dziadkiem Emmy o jej tacie. 

Emma gubi się! 

Nocleg pod namiotami. 

Przewodnik ratuje Emmę. 

Wszyscy wracają szczęśliwie z wyprawy w góry. 

Zjazd na tyrolce. 

 

 

Załącznik 2 

 

   Punkt kulminacyjny 

 

 

 

           Wstęp Rozwinięcie    Zakończenie  

  

 

                      Punkt kulminacyjny 

 

 

 

           Wstęp Rozwinięcie    Zakończenie 
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Załącznik 3 
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Załącznik 4 
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Załącznik 5 

 

 
 

 

HIMALAJE 

 

 

ALPY 

 

SUDETY 

 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

 

KARPATY 

 

APPALACHY 

 

 

 

PÓŁNOC 

 

 

POŁUDNIE 

 

WSCHÓD 

 

ZACHÓD 
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Załącznik 6 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO GÓRACH 

Przygotowanie przed wyjściem w góry: 

- Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry. 

- Zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich 

stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia). 

- Planuj trasy stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki. 

- Przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. 

- Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne!    

- Jeśli to możliwe nie wychodź samotnie w góry, bezpieczniej iść w towarzystwie. 

- Zabierz niezbędny ekwipunek! Miej zawsze ze sobą: 

o plecak, 

o odpowiednie do panujących warunków obuwie, 

o ubranie chroniące przed opadami i wiatrem, 

o zapasową ciepłą odzież, 

o podręczną apteczkę, 

o prowiant i napoje, 

o mapę i kompas, 

o latarkę, 

o telefon komórkowy – z naładowaną baterią i zapisanymi numerami 

alarmowymi, 

o w okresie zimowym: czapkę i rękawiczki, 

o na trudniejsze szlaki zimą czekan i raki (niezbędne odpowiednie 

przeszkolenie). 
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Załącznik 8 

 

a) Przed wyruszeniem w góry należy: 

- prognozę | sprawdzić | pogody 

- oraz | bliskich | trasie | wyprawie | poinformować | wybranej | i znajomych | o planowanej  

- szlak | wybrać | odpowiedni  

- ubraniu | właściwym | pamiętać | o  

- mapie | pamiętać | kompasie | oraz | o 

- masywie | o | wybranym | górskim | poczytać 

- do | przygotować | fizycznie | wyprawy | się 

- nie | góry | wyruszać | o | tym|, by | w | pamiętać | samotnie 

 

b) W przypadku złej pogody, należy: 

- kurtkę | ubrać | odpowiednią | przeciwdeszczową 

- poszukać schronienia przed deszczem 

- trasą | wrócić | samą | tą 

- dorosłych | oddalać | nie | się | lub | rodziny | od 

 


