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Autorka: Dorota Włodarczak 

Scenariusz lekcji do filmu Zielona szkoła (reż. Simon van Dusseldorp) 

Temat zajęć: Dzień Ziemi – święto szacunku dla ludzi i zwierząt. 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III 

Czas realizacji: 5 godzin lekcyjnych lub dłużej  

 

Wskazówka: działania można podzielić w ramach projektu na więcej dni; 

nauczyciel może potraktować zadania ze scenariusza jako inspirację  

i wybrać najciekawsze działania do zrealizowania na lekcji.  

W scenariuszu nie zaznaczono przerw dla uczniów, aby nauczyciel sam 

mógł podjąć decyzję, kiedy będą one najbardziej potrzebne i ile czasu 

poświęci na przeprowadzenie każdego z zadań. 

 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Prawa natury, czyli jak działa przyroda? 

• Las jako ekosystem: co o nim wiemy? 

• Szanowanie przyrody – to proste! 

• Nowy w klasie: jak go przywitać? 

• Mój własny regulamin przyjaźni. 

• Musical-co to takiego? 

Cele operacyjne: 

Po lekcji uczeń/uczennica: 

• opowie fabułę obejrzanego filmu, 

• powie, czym charakteryzuje się musical, 

• wymieni warstwy lasu, 

• pracując w zespole, wykona makietę lasu, 

• opowie, czym jest łańcuch pokarmowy, 

• wspólnie z innymi uczniami stworzy regulamin przyjaźni dla klasy, 

• wspólnie z całą klasą zorganizuję akcję ekologiczną w szkole, zainicjuje zmianę. 

Formy i metody pracy: 

• rozmowa, 

• burza mózgów, 

• praca projektowa, 
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• praca plastyczno-techniczna, 

• praca grupowa, 

• praca samodzielna. 

Pomoce dydaktyczne: 

• wydrukowane załączniki, 

• materiały do wykonania makiety lasu (kartony, papier kolorowy, plastelina, farby, 

folia aluminiowa, wata, krepa, bibuła, liście, patyczki i gałązki itp.), 

• szary papier i marker, 

• materiały do eksperymentów opisanych na stronie:  

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-

Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf – str. 9-11. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celami zajęć. 

2. Klasa streszcza film. Uczniowie opowiadają, o kim był film i co się w nim działo, jakie 

przygody miały dzieci w filmie. 

3. Nauczyciel daje uczniom hasło do odkodowania [ZAŁĄCZNIK NR 1]. Każdej liczbie 

odpowiada litera. Dzieci dopasowują litery do podanych liczb i otrzymują hasło: 

musical.  

4. Nauczyciel kontynuuje rozmowę z uczniami, pytając: 

• Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, czym to jest musical, czym się różni od innych 

filmów? Czy film Zielona szkoła jest musicalem?  

Warto wskazać, że musical to film lub spektakl, który charakteryzuje się tym, że 

istotnymi elementami przebiegu fabuły są sceny taneczne i śpiewane, bardzo często 

odgrywane przez aktorów w kolorowych kostiumach. W Zielonej szkole wiele scen 

ma muzyczny charakter. 

Wskazówka: Jako przykład można pokazać dzieciom fragmenty filmowych czy 

teatralnych spektakli, np.: https://www.youtube.com/watch?v=-pgZtzDj_7o 

• Nauczyciel wspomina jedną z pierwszych scen, w której dzieci się poznały  

i przeprowadza rozmowę z uczniami: 

▪ Jak można powitać kogoś nowego w klasie? 

▪ O czym warto opowiedzieć nowej koleżance/nowemu koledze? 

▪ Co powinniśmy pokazać nowemu uczniowi w szkole? 

• Czy, przyjaźniąc się z kimś, będąc z kimś w większej grupie, np. grupie klasowej, 

warto ustalić pewne ważne dla nas zasady? Jaki regulamin przyjaźni zaproponował 

bohater Zielonej szkoły – Vito nowej koleżance Meral? Czy surowe reguły, które 

narzucił Vito narzucił dziewczynce (np. zakaz zadawania się z innymi dziećmi) to 

dobre zasady znajomości? 

• Wspólnie zastanawiamy się nad zasadami, które są dla nas ważne w klasie, 

zapisujemy je na kartce papieru, tworzymy kodeks klasowy (pod którym uczniowie 

mogą się podpisać). 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf
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5. Nauczyciel zadaje pytanie o to, gdzie toczyła się akcja filmu. Wprowadza tym samym 

klasę w rozmowę o lesie, sprawdzając, co uczniowie wiedzą do tej pory. Przybliża 

uczniom ekosystem leśny, podając kilka ciekawostek i zadając pytania, np.: 

• Co to jest las? Co można zobaczyć w lesie?  

▪ Uczniowie wymieniają (np. drzewa, krzewy, grzyby, mchy, gałęzie, 

zwierzęta, itp.), a nauczyciel może rysuje na tablicy symbolicznie drzewa 

(iglaste i liściaste), grzyby, krzewy, ptaki, wiewiórki, niedźwiedzie, sarny, 

itp. 

• Czy wiecie, że od 2012 roku dzień 21 marca został ustanowiony Dniem Lasu? 

• Czy wiecie, że lasy pokrywają 1/3 lądów na Ziemi, ale ich ilość niestety wciąż się 

zmniejsza? Wyliczono, że w ciągu roku znika 5 milionów hektarów lasów, to tak jakby 

w ciągu sekundy zniknął las o powierzchni boiska do piłki nożnej, większego niż 

boisko szkolne. 

• Czy wiecie, co dobrego przynoszą ludziom i zwierzętom lasy?  

Przykładowe odpowiedzi: oczyszczają powietrze, produkują tlen, utrzymują 

wilgotność gleby i powietrza, są domem dla wielu stworzeń, utrzymują nasz klimat 

[m.in. temperaturę, wilgotność], chronią przed powodziami, są źródłem pożywienia 

– np. można w nich znaleźć grzyby czy owoce leśne. 

• Czy wiecie, że las ma swoje warstwy? Co to może oznaczać, że las ma piętra roślinne?  

Na wcześniej narysowanym schemacie lasu (np. rozrysowanym podczas pierwszej 

odpowiedzi uczniów) nauczyciel rysuje wyraźne linie, jak na poniższym schemacie: 

[źródło: http://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/146970-warstwy-lasu?] 

 

 

Jeśli klasa umie już czytać, podpisuje warstwy ich nazwami, a potem pyta uczniów, 

jakie rośliny i zwierzęta żyją w danym piętrze lasu. Nauczyciel pokazuje uczniom 

zdjęcie lasu (wydrukowane lub wyświetlone na tablicy interaktywnej), aby odnieść 

informacje ze schematu do fotografii. [ZAŁĄCZNIK NR 2] 

http://m.in/
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Przykładowe odpowiedzi: 

o ŚCIÓŁKA: np.: igły, liście, przegniłe gałęzie, szczątki zwierząt, szyszki. 

o RUNO LEŚNE: np. borowiki, mech, paproć, trawa, poziomka, czarna jagoda, 

pająki, zaskrońce, dżdżownice, myszy. 

o PODSZYT: np.: leszczyna, jarzębina, maliny, dziki bez, młody dąb, dziki, jelenie, 

sarny, ptaki. 

o KORONY DRZEW: np.: dąb, sosna, świerk, brzoza, lipa, topola, jemiołuszka. 

dzięcioł, wilga, sowy, orliki, bieliki, wiewiórki, kuny. 

Wskazówka: nauczyciel może poprosić piszących uczniów o uzupełnienie – 

samodzielnie lub w drużynach – karty pracy na temat pięter roślinności, dostępnej pod 

adresem: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-lasow-pakiet-edukacyjny/ 

6. Klasa wykonuje pracę plastyczno-techniczną w grupach; zadaniem jest stworzenie 

wspólnej makiety lasu. Uczniowie dzielą się lub zostają podzieleni na drużyny. Każda 

drużyna wykonuje inny element makiety: 

o Drużyna nr 1: wykonuje z dużych kartonów bazę dla makiety (podstawę i  

np. ściany boczne), np. malują kartony farbami, w międzyczasie 

wykonują ściółkę (trawę, liście, gałązki, także: owady, ślimaki). Mogę 

wykonywać je z patyczków, wykałaczek, krepy, bibuły, użyć realnych 

liści i cienkich patyczków, gałązek wcześniej przyniesionych do klasy. 

o Drużyna nr 2: wykonuje rośliny i zwierzęta żyjące w RUNIE, używając 

plasteliny, waty, folii, patyczków, itp. 

o Drużyna nr 3: wykonuje rośliny i zwierzęta żyjące w PODSZYCIE. 

o Drużyna nr 4: wykonuje rośliny i zwierzęta żyjące w KORONACH DRZEW,  

z wykorzystaniem słomek, patyków, waty, papieru, plasteliny, itp. 

7. Nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniami, mówiąc: 

• Przypomnijcie sobie moment z filmu, kiedy sowa porwała mysz. Dlaczego ona to 

zrobiła? 

• Czy słyszeliście zwrot „łańcuch pokarmowy”? Co on może oznaczać? 

o ŁAŃCUCH POKARMOWY: szereg organizmów ustawionych w takiej 

kolejności, że każda poprzedzająca grupa jest podstawą pożywienia 

następnej. 

8. Nauczyciel pokazuje uczniom schemat zwierząt tworzących łańcuch pokarmowy  

i omawia go. [ZAŁĄCZNIK NR 3] Następnie uczniowie samodzielnie proponują swój 

pomysł na łańcuch pokarmowy (klasa 1: składający się z 3 grup, klasy starsze mogą 

wykonać dłuższe). Wykonane łańcuchy pokarmowe można wkleić do zeszytów lub 

wykorzystać jako prace na gazetkę klasową. 

9. Klasa wraca do rozmowy o lesie. Nauczyciel proponuje planowanie działania długofalowe 

dla klasy i szkoły. Przypomina uczniom, że wspominał już o tym, że lasów jest niestety 

na świecie coraz mniej. Pyta uczniów, czy mają pomysły, dlaczego lasy niszczeją  

i znikają? Co to może powodować? Jak można chronić lasy? 

Uczniowie podają swoje pomysły, jak możemy chronić lasy i dbać o przyrodę  

i ekosystem wokół nas. W razie potrzeby nauczyciel podpowiada pomysły. 
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Wskazówka: zadanie to można przeprowadzić w odwołaniu do prezentacji 

multimedialnej prezi dostępnej na stronie internetowej: 

https://prezi.com/oq6_u3dzm2ao/dlaczego-polskie-lasy-choruja/ 

Odtworzenie prezentacji jest bardzo proste. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć link i 

przesuwać slajdy strzałkami (na klawiaturze lub klikając w strzałki na ekranie). Aby 

zapisać prezentacje z portalu www.prezi.com, należy utworzyć darmowe konto, 

skopiować prezentację do swojej biblioteki i zapisać na dysk. 

10. Klasa wspólnie wymyśla akcje szkolne, wydarzenia, które możemy zainicjować  

w szkole, aby działać na rzecz ochrony środowiska, np.: 

▪ Zorganizowanie przedstawienia o tematyce ekologicznej, pokazanie go uczniom w 

szkole, przedszkolakom z pobliskich przedszkoli, rodzicom i dziadkom, podczas 

festynu szkolnego itp. 

▪ Zaaranżowanie szkolnego ogródka: zorganizowanie w szkole zbiórki sadzonek 

(kwiatków i małych drzewek) lub zakupienie ich, a następnie zasadzenie (za zgodą 

dyrekcji) na terenie szkoły – dzieci nauczą się odpowiedzialności poprzez dbanie o 

szkolny ogródek. 

▪ Zaproszenie do szkoły gościa (np. leśnika, podróżnika-ekologa) na spotkanie na 

temat ochrony przyrody. 

▪ Zainicjowanie segregacji śmieci w szkole, wykonanie plakatów informacyjnych dla 

każdej klasy. 

▪ Poświęcenie czasu i miejsca podczas szkolnego festynu na eko-bazar, zorganizowanie 

Punktu Informacji Ekologicznej w szkole. 

▪ Wzięcie udziału w ekologicznych projektach edukacyjnych, np. GLOBE, KRĄG, 

ZIELONY CERTYFIKAT-SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, ZIELONY PAKIET itp. 

Warto zapoznać się z propozycjami dla szkół: 

http://www.ekoedu.uw.edu.pl/index.php?p=1&p2=18&p3=24. 

 Klasa wybiera działanie lub działania, które chce zrealizować w szkole i pod pieczą 

nauczyciela planuje jako projekt. 

11. Klasa zastanawia się, jak w domu zadbać o środowisko? Uczniowie wymieniają swoje 

pomysły – np. segregowanie śmieci, zakręcanie wody podczas mycia zębów, używanie 

ekologicznych środków czystości itp. 

Następnie nauczyciel przeprowadza z uczniami eksperymenty polegające na 

stworzeniu ekologicznych środków czystości. 

Wskazówki, jak przeprowadzić doświadczenie, można znaleźć tu: 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-

Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf – str. 9-11. 

Przykładowe przepisy: 

Mydło do prania: wymieszaj ze sobą 1
3⁄  szklanki sody, 1½ szklanki mydła płynnego lub 

startego mydła szarego. 

Płyn do mycia naczyń: wymieszaj: 400 ml wody, 200 g soli drobnoziarnistej, 100 ml 

octu jabłkowego, sok z 3 cytryn i gotuj ok. 10 min, aż płyn zgęstnieje. 

https://prezi.com/oq6_u3dzm2ao/dlaczego-polskie-lasy-choruja/
http://www.prezi.com/
http://www.ekoedu.uw.edu.pl/index.php?p=1&p2=18&p3=24
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf
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Uwaga: mikstury należy przelać do słoików i opatrzyć etykietą. 

12. Warto, by ostatnim elementem bloku zajęć była wycieczka do lasu tropami przyrody. 

Nauczyciel może zorganizował tam różne aktywności i obserwacje przyrody. 

Przykładowe działania: 

▪ SZUKANIE SKARBÓW: klasa dzieli się na drużyny i szukamy skarbów przyrody – 

według propozycji ze strony https://www.ekokalendarz.pl/wp-

content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf – 

str. 12. 

 

▪ BADANIA: uczniowie dzielą się na małe grupy, każda z nich wybiera sobie miejsce 

do zbadania. Dostają lupkę, kartkę, coś do notowania za pomocą lupy dokładnie 

zaobserwować, co się znajduje w ściółce i runie, zanotować swoje obserwacje. 

Grupy mogą porównać obserwacje i ocenić, jak bardzo różnorodny jest las. 

▪ MIKROSKOPOWY ŚWIAT: podczas wyjścia do lasu zbieramy drobne igły, liście, które 

w klasie obejrzymy pod mikroskopem.  

Wskazówka: Jeśli nie mamy dostępu do prawdziwego mikroskopu, w Internecie 

za niewielkie pieniądze można kupić mini mikroskop-lupę do oglądania preparatów. 

▪ PODCHODY. 

▪ WYŚCIGI SPORTOWE. 

▪ ŚCIEŻKA BOSYCH STÓP: nauczyciel patykiem oznacza prostokąt na ziemi (długi 

mniej więcej na 1-2 metry, szeroki na min. 0,5 m), zapełniamy go tym, co 

https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-06-05-Dzie%C5%84-Ochrony-%C5%9Arodowiska.pdf
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znajdziemy w lesie (ziemia, liście, kamienie, itp.). Zadaniem uczniów jest przejść 

bosymi stopami po zróżnicowanej powierzchni, poznając różnorodną fakturę darów 

lasu. Uwaga: Należy upewnić się, że na naszej ścieżce nie ma nic, co może zranić 

stopy! 

 

 

 

O autorce: 

Dorota Włodarczak – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 19 i Przedszkolu nr 9  

w Poznaniu, moderator w projekcie „Szkoła z Klasą 2.0” w Centrum Edukacji Obywatelskiej 

w Warszawie. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1 

 

A B C D E F G H I J K L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

M N O P R S T U W Y Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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Załącznik nr 2 

Źródło: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-scientists-see-forest-trees 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/eu-scientists-see-forest-trees
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Załącznik nr 3 

 

Źródło: http://sp20gdynia-biologia.blogspot.com/2017/11/przyroda-ancuchy-

pokarmowe.html 

http://sp20gdynia-biologia.blogspot.com/2017/11/przyroda-ancuchy-pokarmowe.html
http://sp20gdynia-biologia.blogspot.com/2017/11/przyroda-ancuchy-pokarmowe.html

