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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELI
FILM Z NAPISAMI LUB Z DUBBINGIEM



2      ©2020 Studiocanal S.A.S, All Rights Reserved



©2020 Studiocanal S.A.S, All Rights Reserved       3

reżyseria Marc Munden

Opracowała:
Anna Kawalska Temat: Tajemniczy świat naszych emocji

Etap kształcenia: klasy VI–VIII szkoły podstawowej

Przedmiot: lekcja wychowawcza 

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Cele zajęć: są zgodne z celami kształcenia ogólnego 
   w szkole podstawowej:

• wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, soli-
darności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

• formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla god-
ności innych osób;

• wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 
zrozumieć świat1.

Cele zajęć: odwołują się do programów profi laktyczno-wychowawczych 
   dla szkół podstawowych:

• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokon-
troli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;

1  Według źródła:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. z 2017 r., poz. 35.



• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażają-
cych prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

Cel główny:  
• wzmocnienie zdrowia psychicznego młodzieży poprzez edukację na temat 

emocji.

 Cele szczegółowe:

• uczeń potrafi rozpoznawać emocje swoje oraz innych;
• uczeń ma wiedzę na temat regulacji emocjonalnej;
• uczeń dostrzega rolę przyjaźni i wagę korzystania ze wsparcia emocjonalnego;
• uczeń umie praktykować ćwiczenia zwiększające uważność i samoświado-

mość.

Metody:  
•  rozmowa/pogadanka na forum, praca w parach, rysowanie; 
•  ćwiczenie oddechowe, praca indywidualna z kartami pracy.

 Materiały pomocnicze:  
• Załącznik 1. Ogród moich emocji – kolorowanka (wydrukowany dla każdej 

osoby);
• Załącznik 2. Lista potrzeb i uczuć według Marshalla Rosenberga (wydruko-

wany dla każdej osoby);
• Załącznik 3. Mój tydzień (wydrukowany dla każdej osoby);
• tablica lub kartka flipchartowa, markery, kredki (można poprosić uczniów 

o przyniesienie swoich).

 

4      ©2020 Studiocanal S.A.S, All Rights Reserved



©2020 Studiocanal S.A.S, All Rights Reserved       5

Wprowadzenie

Czas trwania: 5 min
Forma pracy: praca na forum

Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji będziecie omawiać film, który ostatnio widzie-
liście w kinie – Tajemniczy ogród w reżyserii Marca Mundena. Zapytaj uczestników, czy 
znają inne wersje filmowych adaptacji książki Tajemniczy ogród autorstwa Frances Hodg-
son Burnett. Możesz wspomnieć, że jedną nakręciła polska reżyserka Agnieszka Holland 
(w 1993 roku).

Poproś, by uczniowie przypomnieli sobie film, który widzieliście, i odpowiedzieli, najpierw 
każdy indywidualnie, na poniższe pytania:

• Jakie są wasze wrażenia po filmie? Czy podobał wam się film?
• Jakie emocje wzbudził w was ten film?
• Czym był według was ten film?
• Kim byli bohaterowie filmu?

Poproś chętnych o podzielenie się odpowiedziami na forum klasy. Powiedz, że podczas 
dzisiejszej lekcji przyjrzycie się tematowi emocji. Będziecie analizować emocjonalny świat 
bohaterów filmu: Mary, Colina, Dickona i lorda Cravena. Lekcja będzie również okazją do 
przyjrzenia się własnym emocjom oraz do przećwiczenia różnych sposobów ich wyrażania 
i regulowania.

Ogród emocji

Dynamiczny świat naszych emocji

Czas trwania: 10 min
Forma pracy: praca na forum, rysunek indywidualny

Poproś, aby uczniowie wymienili wszystkie uczucia, które odczuwali bohaterowie w filmie. 
Niech kolejno się zgłaszają i wymieniają emocje oraz momenty w filmie, w których dany 
bohater je odczuwał. Wypisz wszystkie wspomniane emocje na tablicy, np. strach, smutek, 
złość, radość.

Następnie zapytaj uczestników, w jaki sposób życie emocjonalne bohaterów zostało meta-
forycznie pokazane w filmie poprzez tajemniczy ogród. Co działo się z ogrodem w zależno-
ści od tego, co przeżywali bohaterowie? Jak zmieniała się przyroda wraz ze zmianą stanu 
emocjonalnego Mary i innych postaci?

Przebieg zajęć
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Podsumuj wypowiedzi uczniów, zwracając uwagę na to, że nasze emocje zmieniają się 
dynamicznie, w zależności od tego, czego doświadczamy, jak sobie radzimy z tymi do-
świadczeniami i jakie mamy zasoby. Pierwszym krokiem do regulacji własnych emocji jest 
zauważenie naszego stanu.

Zaproś klasę do krótkiego ćwiczenia. Rozdaj uczniom kartki ze schematycznie narysowa-
nymi roślinami w ogrodzie (załącznik 1) i poproś, aby każda osoba pokolorowała swoją 
kartkę w sposób, który odzwierciedla jej stan emocjonalny. Podkreśl, by uczestnicy posta-
rali się zrobić to jak najbardziej spontanicznie. Powiedz, że rysunek ten odzwierciedla ich 
obecny stan i gdyby wykonali go za godzinę lub jutro, mógłby wyglądać zupełnie inaczej.
Gdy klasa skończy, poproś o położenie wszystkich rysunków obok siebie na ziemi. Niech 
teraz uczestnicy przyjrzą się rysunkom i podzielą się swoimi wrażeniami i obserwacjami. 
Zapytaj uczniów, jak się czuli podczas wykonywania rysunków, czy zauważyli u siebie ja-
kieś zmiany w trakcie rysowania.

Emocjonalny spacer  
Do czego są nam potrzebne emocje? 
Nie ma złych ani dobrych emocji

Czas trwania: 10 min
Forma pracy: burza mózgów, zabawa ruchowa

Odnieś się do wypisanych na tablicy emocji i zapytaj uczestników, czy możemy mówić 
o złych i dobrych emocjach. Pozwól chętnym na wypowiedzenie się i uznaj wszystkie od-
powiedzi. W ramach podsumowania powiedz, że wszystkie emocje są nam potrzebne, nie 
ma złych ani dobrych emocji, niektóre mogą być przyjemne w przeżywaniu, a niektóre 
trudne. Złość informuje nas o tym, że nasze granice są naruszone, i daje nam energię do 
działania. Smutek wycisza i daje szansę na refleksję nad tym, co ważne. Widząc smutną 
osobę, wiemy, że należy jej pomóc itp. Ważne jest, aby przyjmować i przeżywać wszystkie 
emocje. Odcięcie się od trudniejszych emocji, takich jak smutek, powoduje też to, że dana 
osoba może stracić umiejętność odczuwania radości i przyjemności.

Do wykonania drugiej części tego ćwiczenia potrzebna jest sala, w której uczniowie będą 
mogli się poruszać (może to też być korytarz szkolny). Zaproś uczestników na emocjo-
nalny spacer. Poinstruuj, żeby każdy stanął w innym miejscu sali tak, by nie przeszkadzać 
innym i móc się poruszać. Poproś uczniów, aby zamknęli oczy i poruszali się przez chwilę 
tak, jakby odczuwali emocję, którą zapowiesz: radość, smutek, złość, strach. Zacznij od 
radości i poproś, by klasa poruszała się w radosny sposób. Następnie, gdy powiesz „stop”, 
niech wszyscy staną w zamrożeniu w pozycji, w której akurat byli. Poproś połowę uczniów 
(np. tych stojących w jednej części sali) o otwarcie oczu i przyjrzenie się osobom, które 
stoją w zamrożeniu. Spytaj, co widzą. Co dzieje się z ciałem? Czy energia idzie do góry, czy 
do dołu? Czy ciało ma pozycję otwartą, czy zamkniętą? Gdzie skierowane są oczy? Gdzie 
skierowany jest wzrok? Co im się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o poszczególne części ciała? 
Potem dopytaj wszystkie osoby, gdzie odczuwają tę emocję.
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Gdy pokażecie już wszystkie emocje, usiądźcie w kółku i zróbcie burzę mózgów na te-
mat znanych uczestnikom konstruktywnych sposobów radzenia sobie z poszczególnymi 
emocjami. Podsumuj wypowiedzi uczniów, wymieniając sposoby, takie jak: świadomość 
emocji, nazywanie emocji, danie sobie chwili między odczuciem emocji a reakcją, oddy-
chanie, sport, wyrażanie emocji poprzez muzykę, ruch, rysunek, wyłapywanie automa-
tycznych myśli, które mogą się pojawiać, i ich zamiana na konstruktywne (np. po otrzy-
maniu oceny niedostatecznej z klasówki można zamienić myśl „Jestem beznadziejny” na 
„Jestem zły, jest mi przykro, że mi się nie udało. Co mogę zrobić, by poprawić ocenę?”), 
szczera rozmowa z bliską osobą.

Przyjaźń 

Czym jest prawdziwa przyjaźń? 
Jak ją budować?

Czas trwania: 10 min
Forma pracy: rozmowa w parach, podsumowanie na forum

Powiedz uczniom, że teraz skupicie się na temacie przyjaźni. Bliskie relacje międzyludzkie 
to jeden z najważniejszych czynników dla poczucia dobrostanu, dobrego funkcjonowania. 
Jedną z istotnych umiejętności regulacji emocjonalnej jest sięganie po wsparcie emocjo-
nalne od drugiej osoby. Poinformuj klasę, że przyjrzycie się przyjaźni w filmie między Mary, 
Colinem oraz Dickonem. Poproś uczniów, by połączyli się w pary, lub lub połącz klasę w 
pary dowolną metodą. Zapisz na tablicy lub wywieś na dużej kartce pytania do rozmowy 
w parach. Poradź, aby uczniowie wymienili się swoimi opiniami, uważnie słuchali siebie 
nawzajem. Rozmowa nie ma na celu przekonywania drugiej osoby, chodzi o wspólne po-
szukiwanie i wzbogacanie swojej perspektywy. Powiedz, by przy odpowiedzi na ostatnie 
pytanie uczestnicy posłużyli się listą potrzeb (załącznik 2.). Daj każdej parze lub każdej 
osobie jedną taką listę.

Pytania do analizy:
• Czy według was Mary i Colin, a także Mary i Dickon byli prawdziwymi przyjaciółmi?
• Co różniło Mary, Colina oraz Dickona? A co ich łączyło?
• Jakie zachowania bohaterów świadczyły o tym, że łączyły ich przyjacielskie relacje? 

Jak bohaterowie filmu budowali swoją przyjaźń?
• Co dała im przyjaźń? Co zyskali poszczególni bohaterowie? W czym pomogła im 

relacja z drugą osobą?
• Co dla ciebie jest ważne w przyjaźni? Które z zachowań bohaterów są ci bliskie? 

Co jeszcze jest twoim zdaniem istotne w przyjaźni, co nie zostało ujęte w filmie?

Spójrzcie na listę potrzeb i zastanówcie się, które z nich zaspokaja prawdziwa przyjaźń. 
Zaznaczcie kilka dla was najważniejszych i podzielcie się opinią z partnerem w rozmowie.

Kiedy uczniowie rozmawiają, proś kolejno każdą z par o podzielenie się przemyśleniami, 
tym, co sobie uświadomili, co było dla nich ważne, o czym chcieliby pamiętać w swoim 
życiu. Podsumuj wypowiedzi. Zwróć uwagę na to, że przyjaźń może łączyć bardzo różnych 
ludzi. Każdy potrzebuje bliskiej osoby, przy której może się czuć sobą, być szczerym i na 
której może polegać. W przyjaźni ważne jest, aby umieć powiedzieć drugiemu człowie-
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kowi nawet trudne dla niego rzeczy, dzięki czemu może on spojrzeć inaczej na to, czego 
doświadcza. Wsparcie i szczerość są szczególnie ważne, gdy ktoś doświadcza lęku, głę-
bokiego smutku, który zawęża perspektywę. Przyjaźń można i trzeba budować, dbać o nią, 
pielęgnować ją, podobnie jak ogród.

Codzienna praktyka 

Jestem, więc czuję

Czas trwania: 10 min
Forma pracy: ćwiczenie oddechowe, indywidualna praca domowa

Powiedz uczniom, że bardzo ważnym elementem regulacji emocji jest samoświadomość, 
czyli bycie uważnym na to, co przeżywamy. W regulacji emocjonalnej pomocne jest rów-
nież kontrolowanie swojego oddechu. Ważne jest, aby codziennie wykonywać ćwiczenia 
na uważność. Takie ćwiczenie umożliwia lepsze funkcjonowanie na co dzień oraz radzenie 
sobie w sytuacjach stresowych, takich jak np. egzamin.

Zaproś klasę do wykonania krótkiego, trzyminutowego ćwiczenia. Zaproś klasę do wyko-
nania krótkiego, trzyminutowego ćwiczenia. Przeczytaj lub powiedz następującą instruk-
cję, odliczając trzy razy po jednej minucie. Postaraj się mieć spokojny ton głosu.

Usiądź wygodnie na krześle, wyprostuj plecy, upewnij się, że twoje nogi nie są skrzyżowane. 
Ważne, aby stopy dotykały podłogi. Nie rozmawiaj z nikim podczas tego ćwiczenia, skoncen-
truj się na sobie i na tym, czego doświadczasz. Jeżeli będzie to dla ciebie pomocne, możesz 
zamknąć oczy.

Przez pierwszą minutę obserwuj wszystko, co się pojawia, gdzie się znajdujesz i z kim. Za-
uważ wszystkie wrażenia ciała, myśli, uczucia. Niczego nie oceniaj, postaraj się po prostu to 
obserwować – z uważnością, ciekawością, bez ocen.

Teraz przez minutę skieruj swoją uwagę na oddech. Jeżeli będzie to dla ciebie pomocne, 
a jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, możesz zamknąć oczy. Możesz również położyć 
rękę w miejscu, w którym czujesz swój oddech: na brzuchu, na klatce piersiowej. Skup się 
na swoim wdechu i wydechu. Niczego nie poprawiaj, niczego nie zmieniaj, twój oddech jest 
taki, jaki być powinien. Obserwuj, jak powietrze za pomocą wdechu dostaje się do wnętrza 
twojego organizmu, a następnie jest wydychane na zewnątrz. Jeżeli w twojej głowie poja-
wią się jakieś myśli, spokojnie to zauważ i z łagodnością powróć do obserwowania wdechu 
i wydechu.

Przez kolejną minutę pozostań w ciszy i obserwuj wszystko, co się pojawia. Niczego nie 
zmieniaj, nie poprawiaj, nie oceniaj, po prostu zauważ, jakie odczucia płyną z twojego ciała, 
jakie pojawiają się myśli, uczucia, obserwacje. Gdy będą to jakieś oceny, zauważ to i z łagod-
nością powróć do obserwacji.



Kiedy uczniowie skończą ćwiczenie, zaproś chętnych do podzielenia się swoimi wrażenia-
mi na forum, zadając im następujące pytania:
• Co zauważyliście?
• Czy łatwo wam było wykonać to ćwiczenie?
• Czy zauważyliście jakieś zmiany przed ćwiczeniem i po nim, podczas pierwszej oraz 

ostatniej minuty?

Przyjmuj wszystkie odpowiedzi. Powiedz, że niektórym osobom może być niełatwo wyko-
nać to ćwiczenie za pierwszym razem, trudność może sprawiać skupienie się, może poja-
wić się też wiele ocen. Jeśli wykonuje się to ćwiczenie regularnie, zwykle staje się ono coraz 
łatwiejsze.

Na zakończenie rozdaj uczniom karty pracy „Mój tydzień” (załącznik 3.) i poproś, by przez 
tydzień obserwowali swoje emocje. Niech minimum raz dziennie wykonują trzyminutowe 
ćwiczenie na uważność, a swoje obserwacje i uczucia opiszą na kartach. Powiedz, że karty 
są dla nich, a na następnych zajęciach będą mieli okazję podzielić się tylko tym, czym będą 
chcieli.

 Lista załączników:  

Załącznik 1.  Ogród moich emocji – kolorowanka
Załącznik 2.  Lista potrzeb i uczuć według Marshalla Rosenberga
Załącznik 3.  Mój tydzień
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1
Załącznik

Ogród moich emocji – kolorowanka

Załączniki
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2
Załącznik

Lista potrzeb według Marshalla Rosenberga

Potrzeby fizyczne:
• powietrza
• pożywienia i wody
• ruchu
• odpoczynku
• snu
• wyrażania swojej seksualności
• dotyku
• bezpieczeństwa fizycznego

Radości życia:
• zabawy
• humoru/radości
• łatwości
• przygody
• różnorodności/urozmaicenia
• inspiracji
• prostoty
• dobrostanu fizycznego 

i emocjonalnego
• komfortu/wygody
• nadziei

Kontaktu z samym sobą:
• autentyczności
• wyzwań
• uczenia się
• jasności
• świadomości
• kompetencji
• kreatywności
• integralności
• samorozwoju/wzrostu
• autoekspresji / wyrażania własnego „ja”
• poczucia własnej wartości
• samoakceptacji
• szacunku dla siebie
• osiągnięć
• prywatności
• sensu
• poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie
• całości/jedności
• spójności
• rozwoju
• stymulacji, pobudzenia
• zaufania
• świętowania zaspokojonych potrzeb, spełnionych 

marzeń, planów i opłakiwania niezaspokojonych
• celu

 Związku między ludźmi:
• przyczyniania się do wzbogacania życia
• informacji zwrotnej
• przynależności
• wsparcia
• wspólnoty
• kontaktu z innymi
• towarzystwa
• bliskości
• dzielenia się smutkami i radościami
• więzi
• uwagi, bycia wziętym pod uwagę
• bezpieczeństwa emocjonalnego
• szczerości
• empatii
• współzależności
• szacunku
• równych szans
• bycia widzianym
• rozumienia i bycia rozumianym
• zaufania
• otuchy
• miłości
• intymności
• siły grupowej
• współpracy

Autonomii:
• wybierania własnych planów, celów i marzeń
• wybierania własnej drogi prowadzącej do ich 

realizacji
• wolności
• przestrzeni
• spontaniczności
• niezależności

Związku ze światem:
• piękna
• kontaktu z przyrodą
• harmonii
• porządku
• spójności
• pokoju



Lista uczuć i stanów według Marshalla Rosenberga

Gdy nasze potrzeby są zaspokojone

Energia – pełen energii, pełen werwy, pełen życia, 
pobudzony, ożywiony, rozentuzjazmowany, uskrzy-
dlony, pełen pasji

Komfort – zaspokojony, usatysfakcjonowany, rozluź-
niony, zrelaksowany, bezpieczny, beztroski

Odpoczynek – wypoczęty, odświeżony, energiczny, 
pobudzony, zrelaksowany, silny, pogodny, swobodny, 
pełen błogości

Inspiracja – zainteresowany, zaciekawiony, podnie-
cony, podekscytowany, zafascynowany, zaintrygowa-
ny, zainspirowany, zachęcony

Zadowolenie – zadowolony, szczęśliwy, pełen 
nadziei, zachwycony, wdzięczny, radosny, spełniony, 
pełen optymizmu, dumny

Spokój – spokojny, usatysfakcjonowany, wyciszony, 
zrelaksowany

Miłość – kochający, w kontakcie, otwarty, czuły 
przyjazny

Radość – wesoły, śmiały, żywy, zainspirowany, 
chętny do zabawy, rozbawiony, rozradowany, pełen 
energii

Wdzięczność – wdzięczny, doceniający, szczęśliwy, 
zbudowany, zainspirowany, wzruszony, zachwycony, 
roztkliwiony, pokrzepiony, poruszony, rozpromieniony

Gdy nasze potrzeby są niezaspokojone

Brak energii – bez energii, apatyczny, markotny, 
odrętwiały, oklapnięty, osowiały, otępiały, przybity, 
przygaszony

Brak komfortu – odczuwający dyskomfort, zaniepo-
kojony, zirytowany, zawstydzony, zakłopotany, skon-
sternowany, speszony, spięty, spłoszony, strapiony, 
zmieszany, zakłopotany, zażenowany

Zmęczenie – zmęczony, wyczerpany, śpiący, otępia-
ły, słaby, przytłoczony

Brak inspiracji – niezainteresowany, znudzony, 
pusty

Niezadowolenie – niezadowolony, nieszczęśliwy, 
rozczarowany, osamotniony

Niepokój – nerwowy, zmartwiony, zmieszany, po-
denerwowany, podminowany, spięty, sfrustrowany, 
zaniepokojony

Złość – wściekły, zły, zirytowany, rozdrażniony, 
rozdygotany, rozeźlony, rozsierdzony, zagniewany, 
wzburzony

Smutek – zasmucony, zatroskany, przygnębiony, 
załamany, zmartwiony, zafrasowany, rozgoryczony

Zawód/zawiedzenie – rozgoryczony, rozczarowany, 
zgorzkniały, zaskoczony, zawiedziony

Strach – pełen obaw, wątpiący, zszokowany, przera-
żony, spanikowany, zatrwożony, roztrzęsiony

©2020 Studiocanal S.A.S, All Rights Reserved       13
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3

Czy zrobiłem/
zrobiłam 
ćwiczenie 
trzyminutowa 
przerwa na 
oddech?

Co pomogło 
mi wykonać 
to ćwiczenie?
A jeżeli się 
nie udało:
co mi w tym 
przeszkodzi-
ło?

Co zaobser-
wowałem/za-
obserwowa-
łam (w trakcie 
ćwiczenia, 
po nim)?

Co czułem/
czułam w tym 
dniu? (Wy-
pisz wszyst-
kie uczucia, 
które zaob-
serwowałeś/
zaobserwo-
wałaś)

Czy mam 
jakieś pyta-
nia, potrzeby, 
które chciał-
bym/chcia-
łabym zadać, 
omówić 
na kolejnej 
lekcji?

Dzień 1 TAK/NIE

Dzień 2 TAK/NIE

Dzień 3 TAK/NIE

Załącznik

MÓJ TYDZIEŃ
Jesteś ważny/ważna i ważne jest wszystko, co przeżywasz.

Zapraszamy Cię do obserwowania i notowania przez najbliższy tydzień tego, czego doświadczasz, co czu-
jesz i myślisz. Mamy nadzieję, że pomoże Ci w tym wykonanie każdego dnia trzyminutowego ćwiczenia 
oddechowego.

Zachęcamy Cię także do codziennego notowania swoich uczuć – możesz zapisać uczucia, które przychodzą 
Ci do głowy, lub wybrać je z listy uczuć i potrzeb. Wszystko, czego doświadczasz, jest ważne; ta kartka jest 
dla Ciebie, więc możesz notować tu wszystkie obserwacje. Na kolejnej lekcji będziesz mógł/mogła podzielić 
się tym, czym zechcesz, z innymi osobami w klasie.się ty



Czy zrobiłem/
zrobiłam 
ćwiczenie 
trzyminutowa 
przerwa na 
oddech?

Co pomogło 
mi wykonać 
to ćwiczenie?
A jeżeli się 
nie udało:
co mi w tym 
przeszkodzi-
ło?

Co zaobser-
wowałem/za-
obserwowa-
łam (w trakcie 
ćwiczenia, 
po nim)?

Co czułem/
czułam w tym 
dniu? (Wy-
pisz wszyst-
kie uczucia, 
które zaob-
serwowałeś/
zaobserwo-
wałaś)

Czy mam 
jakieś pyta-
nia, potrzeby, 
które chciał-
bym/chcia-
łabym zadać, 
omówić 
na kolejnej 
lekcji?

Dzień 4 TAK/NIE

Dzień 5 TAK/NIE

Dzień 6 TAK/NIE

Dzień 7 TAK/NIE
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reżyseria Marc Munden

Opracowała: 
Katarzyna Muszyńska

Temat:   Między literaturą a fi lmem. Tajemniczy ogród 
Marca Mundena jako przykład adaptacji fi lmowej

Adresaci: klasy IV–V szkoły podstawowej

Przedmiot: język polski

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

Podstawa programowa:   

I. Kształcenie literackie i kulturowe

Czytanie utworów literackich. Uczeń:

• omawia elementy świata przedstawionego, wyodrębnia obrazy poetyckie w poezji; 
• rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fanta-

styczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem ich w prozie realistycznej, 
fantastycznonaukowej lub utworach fantasy; 

• rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, 
opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy 
gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe, przy-
godowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy; 

• zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy 
dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, 
anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje; 

• omawia funkcje elementów konstrukcyjnych utworu, w tym tytułu, podtytułu, 
motta, puenty, punktu kulminacyjnego;

• opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich 
wzajemną zależność;

• charakteryzuje podmiot liryczny, narratora i bohaterów w czytanych utworach;
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• wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich 
cechy; 

• określa tematykę oraz problematykę utworu; 
• wskazuje i omawia wątek główny oraz wątki poboczne; 
• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
• określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi; 
• przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia; 
• wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy 

wiedzy o kulturze; 
• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach; 
• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.

Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

• wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio; 
• określa temat i główną myśl tekstu; 
• dostrzega relacje między częściami wypowiedzi (np. tytuł, wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie);
• rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, 

muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
• wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego (scenariusz, reżyseria, 

ujęcie, gra aktorska, muzyka);
• rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa, sceniczna, ra-

diowa) oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;
• odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
• świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i te-

lewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

II. Kształcenie językowe 

Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: 

• identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, 
literacki, reklamowy, ikoniczny;

• identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;
• określa sytuację komunikacyjną i rozumie jej wpływ na kształt wypowiedzi.

III. Tworzenie wypowiedzi 

Elementy retoryki. Uczeń: 

• uczestniczy w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały kon-
strukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens.

Mówienie i pisanie. Uczeń:

• tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu; 
• redaguje notatki; 
• opowiada o przeczytanym tekście; 
• redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych 

pomysłów.



IV. Samokształcenie

Uczeń:

• doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;
• korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, 

selekcjonuje informacje; 
• rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji.

V. Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym), na przykład:

• Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść. 

Cele lekcji:

• uczeń rozumie znaczenie pojęcie adaptacji filmowej;
• uczeń potrafi podać różnicę między lekturą a adaptacją filmową oraz rozumie, 

dlaczego te różnice zostały wprowadzone;
• uczeń wymienia twórców dzieła filmowego;
• uczeń potrafi tworzyć scenariusz filmowy na podstawie lektury; 
• uczeń nazywa swoje emocje i uczucia; 
• uczeń potrafi nazwać oraz zrozumieć emocje i zachowania bohaterów; 
• uczeń potrafi wskazać relacje między bohaterami i rozumie ich wagę; 
• rozumie wpływ przyrody i przyjaźni na samopoczucie; 
• uczeń wypowiada swoje zdanie i je uzasadnia. 

Metody pracy:

• dyskusja; 
• burza mózgów;
• praca w grupach;
• praca w parach; 
• praca z tekstami kultury;
• prace plastyczne (kolorowanie);
• mapa myśli;
• notatka.

Materiały pomocnicze:

• materiały wizualne; 
• karty pracy; 
• samoprzylepne karteczki; 
• kredki;
• duża biała kartka (tablica).

• s
• k
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d
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Faza wstępna:

Przygotuj dużą białą kartkę z tytułem Tajemniczy ogród i nazwiskiem reżysera. Zapytaj 
uczniów, jak podobał im się film. Poproś, by napisali na karteczkach samoprzylepnych (lub 
bezpośrednio na kartce) swoje emocje i skojarzenia związane z tym dziełem (niech będzie 
to maksymalnie 5 słów). Przypomnij uczniom, że każde wrażenie z filmu jest dobre i cenne, 
nie oceniaj ich. Następnie zastanówcie się razem, czy w ich odbiorze przeważają emocje 
negatywne czy pozytywne, a także, czy film im się podobał. Zaznacz, że ta lekcja będzie 
próbą zrozumienia tego, jak film wpływa na nasze emocje, i że spróbujecie wspólnie się 
zastanowić, dlaczego wzbudził w nich akurat takie, a nie inne odczucia. 

Faza realizacyjna:

1. Adaptacja filmowa a powieść 

Rozdaj uczniom karty pracy z tabelką (karta pracy nr 1). Uzupełnijcie ją wspólnie. Za-
stanówcie się, czym różni się Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett od filmu Mar-
ca Mundena (zwróć uwagę przede wszystkim na czas akcji, bohaterów, zwierzęta, relacje 
z rodzicami, zakończenie oraz to, co film pomija). 

Następnie przeprowadź burzę mózgów. Zapytaj uczniów: jak sądzą, dlaczego film wpro-
wadza takie zmiany w stosunku do powieści (zapisz pytanie na tablicy)? Podziel uczniów 
na grupy, niech razem ustalą i zapiszą na karteczkach samoprzylepnych swoje pomysły na 
odpowiedź na to pytanie. Zbieraj odpowiedzi (nie oceniaj ich, w tej fazie każdy pomysł jest 
ważny). Poproś uczniów, by przykleili swoje pomysły na tablicy, i po kolei je omawiajcie. 
Staraj się naprowadzać uczniów na odpowiedź, że adaptacja filmowa jest odrębnym dzie-
łem, w którym autor (reżyser) ma swoją wizję. Poproś, by ocenili zmiany, które wprowadził 
reżyser do powieści Burnett. 

2. Adaptacja filmowa – odrębne dzieło

Rozdaj uczniom mapę myśli dotyczącą adaptacji filmowej (i filmu jako takiego) (karta pra-
cy 2). Celem tej fazy będzie stworzenie notatki wizualnej dotyczącej pojęć filmowych i sa-
mej adaptacji. 

Przebieg zajęć



Porozmawiaj z uczniami o twórcach filmu (zauważ różnicę między reżyserem filmu a au-
torem książki: autor działa (prawie) sam – ma tylko redaktora, korektora, reżyser jest 
autorem wizji, ale nad filmem pracuje wiele osób – aktorzy, scenarzyści, operatorzy. Na-
stępnie przejdź do języka filmowego – wytłumacz pojęcia: kadr, ujęcie, scena, plan filmowy, 
scenariusz. Zastanówcie się wspólnie, czym filmowe środki wyrazu różnią się od literackich 
( język – metafory, opisy, porównania). 

3. Ogród filmowy i powieściowy

Następnie poproś uczniów o dobranie się w pary. Rozdaj fotos z filmu i fragment powieści 
(karta pracy 3). Poproś uczniów, by przeczytali fragment opisu ogrodu i porównali z ogro-
dem przedstawionym w filmie. Czym różnią się te opisy? Jak wpływają na wyobraźnię? Czy 
kiedy czytali powieść, to tak sobie wyobrażali tajemniczy ogród? Czym ogród filmowy róż-
ni się od powieściowego? Jakie emocje wzbudza jeden, a jakie drugi? Jak w filmie przed-
stawiono proces rozkwitania ogrodu? Czym były czary? Poproś o sporządzenie notatki 
w wyznaczonym miejscu.

Rozdaj (karty pracy 4). Zwróć uwagę uczniów na to, że ogród zmieniał się wraz z nastro-
jem bohaterów. Kiedy dzieci się cieszyły, ogród rozkwitał, kiedy były złe lub smutne – ro-
śliny więdły. Porozmawiaj z nimi także o emocjach, jakie towarzyszyły budynkowi. Poproś, 
by uczniowie wpisali w schematy emocje i odczucia, które sprawiają, że ogród rozkwita, 
i takie, które sprawiają, że więdnie. Zastanówcie się wspólnie, co jest „nawozem” kwit-
nącego ogrodu (przyjaźń, miłość, dobro). Pokaż im także, że film może mówić poprzez 
obraz – zapytaj uczniów, jakie kolory dominują, kiedy Mary jest wśród natury, a jakie, kiedy 
jest w posiadłości Cravena. (Kiedy Mary jest wśród natury, kolory są żywe i radosne, kiedy 
jest w posiadłości jest szaro i ciemno – poproś uczniów, by tak pokolorowali swoje sche-
maty). Następnie omówcie to z uczniami – zaproponuj wniosek, że każdy ma tajemniczy 
ogród w głowie i musi dbać o to, by rozkwitał, skupiając się na dobrych emocjach i rela-
cjach. 

4. Przyjaźń

Podziel uczniów na trzy grupy. Rozdaj każdej grupie po jednym zdjęciu z filmu (przedsta-
wiającym Mary i Dickona, Mary i Hectora oraz Mary i Colina [karta pracy 5]) i poproś, by 
porozmawiali o relacji, która łączy te postacie. Zwróć uwagę, że przyjaźń łączy nie tylko 
ludzi, ale też ludzi i zwierzęta. Zadaj pytania pomocnicze: Jaka jest ich przyjaźń? Od czego 
się zaczyna? Jak przebiega? W jaki sposób jest ukazana? Skąd wiemy, że tych bohaterów 
łączy przyjaźń? Co razem robią? Czy bohaterowie zmieniają się pod wpływem tej przyjaź-
ni? W czym pomaga im ta relacja? Co pomaga im przezwyciężyć i zrozumieć? Czego ich 
uczy? Następnie poproś grupy o zaprezentowanie wyników pracy i omów je z nimi.

5. Jaka była? Jaka jest? 

Rozdaj uczniom karty pracy (karta pracy 6) z sylwetkami bohaterów filmu (Mary, Colin, 
wuj Craven). Poproś, by po lewej stronie wpisali to, jaka dana postać była, a po prawej, jak 
się zmieniła. Przedyskutujcie wspólnie, jakie były przyczyny przemian, które zaszły w tych 
postaciach, oraz to, dlaczego na początku były one nieszczęśliwe. Czego nauczyły ich ta-
jemniczy ogród i kontakt z naturą oraz przyjaźń i inni ludzie? Zwróć uwagę na to, że każdy 
z tych bohaterów na początku coś lub kogoś stracił i dopiero natura i przyjaźń pomagają im 
odzyskać siebie, zrozumieć innych i otworzyć się na nowo na życie – rozkwitnąć. 

ego ich 

, Colin, 
wej, jak 
w tych 
ich ta-

e każdyyyyyyyydyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
gają im 
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Faza podsumowująca:  

Co było dalej? 

Omów z uczniami zakończenie filmu. Zastanówcie się wspólnie, co zrozumieli bohatero-
wie i jaką rolę w ich życiu odegrały przyjaźń i kontakt z naturą. Następnie poproś uczniów 
o napisanie krótkiego scenariusza (możesz wykorzystać [kartę pracy 7]) dotyczącego 
dalszych losów Mary, Colina i Dickona oraz ich opieki nad tajemniczym ogrodem (może to 
być także zadanie domowe). 
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1

Powieść Tajemniczy ogród 
F. E. Hodgson Burnett

Film Tajemniczy ogród 
M. Mundena

CZAS AKCJI

BOHATEROWIE

MIEJSCE AKCJI

ZWIERZĘTA

RELACJE

ZAKOŃCZENIE

Karta pracy

Karty pracy
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2

ADAPTACJA
FILMOWA

JĘZYK
FILMU

TWÓRCY

KADR

UJĘCIE

SCENA

PLAN
FILMOWY

SCENARIUSZ

REŻYSER

AKTORZY

SCENOGRAF

SCENARZYSTA

OPERATOR

Karta pracy
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3
 

Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród (źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Tajemniczy_ogr%C3%B3d)
Było to tajemniczo wyglądające, najrozkoszniejsze miejsce, jakie sobie wyobrazić można. Wysokie mury, okalające ogród 
od wewnątrz, okryte były bezlistnemi gałęźmi pnących róż, tak gęstemi, że były zupełnie splątane. Mary poznała, że to 
są róże, ponieważ ich dużo widziała w Indjach. Ziemia pokryta była wszędzie zrudziałą od zimna trawą, wśród której 
wyrastały tu i ówdzie klomby krzewów, które, gdyby zakwitły, okazałyby się różami. Było tam mnóstwo róż sztamowych, 
których pnie tak się porozrastały, że wyglądały jak drzewa. Było bowiem jeszcze wiele innych drzew w ogrodzie, a jakiś 
specjalny, czarowny urok nadawało mu to, że owe róże pięły się po owej drzewinie, puszczając wdół długie, wiotkie war-
kocze gałązek, chwytające się wzajem tu i ówdzie, czepiające się wyżej rosnących gałęzi i tworzące czarujące łuki i arkady 
zewnątrz. Nie było na nich teraz ni listków, ni kwiatów, i Mary nie wiedziała, czy żyją, czyli też pomarły, lecz ich cienkie, 
wiotkie szarobrunatne gałązki i pędy wyglądały jak mglista osłona, opadająca na mury i drzewa, a nawet na rude trawy, po 
których czołgały się ich wężowe skręty. I ta właśnie delikatna gmatwanina, zwieszająca się od drzewa do drzewa, nada-
wała ogrodowi taki tajemniczy urok. Mary przypuszczała, że wszakże musi on być odrębny od innych ogrodów, których 
nie zostawiono w zaniedbaniu tak długo; i istotnie różnił się on zupełnie od wszystkich, jakie w życiu swojem widziała.
(…)

Jeśliście nigdy ogrodu nie posiadali, to zrozumieć nie zdołacie; jeśliście zaś mieli ogród, to zrozumiecie, że potrzebaby było 
grubym tomem objąć to wszystko, co się tam działo. Najpierw zdawało się, że nie będzie końca kiełkowaniu i ukazywaniu 
się coraz to nowych roślinek w ziemi, w trawie, w klombach, a nawet w zagłębieniach muru. Potem owe zielone roślinki 
poczęły okrywać się pączkami, pączki poczęły się rozwijać i ukazywać kolory — wszystkie odcienie błękitu, wszystkie 
odcienie purpury, karmazynu, złota i fioletu. W owych dniach szczęśliwych sadzono troskliwie kwiaty w każdy kątek, każde 
miejsce wolne. Ben Weatherstaff  przyglądał się, a sam z pomiędzy cegieł w murze wydrapywał wapno i robił zagłębie-
nia, ziemią wypełnione, w które sadził cudne pnącze kwitnące. Irysy i lilje białe snopami można było zbierać, zaś zielone 
okolenia barwinku napełniły się całą armją białych, niebieskich, złotych ostróżek, dzwonków, mieczyków (…). Nasionka, 
posiane przez Dicka i Mary, rosły, jakby różdżką czarodziejską dotknięte. Jedwabiste maki wszystkich kolorów pochylały 
się setkami przy powiewie wiatru, kwiaty, które od lat już rosły w tym ogrodzie, niejako dziwić się zdawały, skąd się wzięli 
ci nowi ich opiekunowie. A róże, róże! Z dnia na dzień, z godziny na godzinę ożywiały się, wyrastały z trawy, owijały się 
około pni, zwieszały z gałęzi drzew, pięły po murach i rozsypywały po nich kaskadę girland. Jasne, świeże listki i pączki — 
pączki drobne narazie, lecz zwolna coraz większe, pokąd nie rozwinęły się w kielichy pełne woni, która, przelewając się 
przez brzegi, napełniała sobą ogród cały, przesycała powietrze.

Colin obserwował wszystko, przyglądając się każdej zaszłej zmianie. Co rana przywozili go tutaj i, o ile nie padało, spędzał 
w ogrodzie dnie całe. Lubił nawet dnie pochmurne. Pragnął leżeć na trawie i przyglądać się „jak wszystko rośnie” — 
mawiał. Dodawał przytem, że jeśli się umie bacznie przyglądać, to dostrzec można, jak się pączki rozwijają. Można było 
również zaznajomić się z całym światkiem pracowitych owadów, biegających tu i tam po różnych, nieznanych ścieżkach, 
noszących często małe źdźbła trawy, pierza lub pożywienia, lub wdrapujących się na trawy, jakby to były drzewa, skąd 
wzrokiem objąć można, co się dzieje w okolicy. 
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JAKA SIĘ STAŁA/
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MÓJ SCENARIUSZ

SCENA 1
(Kto występuje w tej scenie? Gdzie są bohaterowie? Jak wygląda to miejsce? Jak są ubrani? Jak się zachowują?)

BOHATER 1 (Co robi, kiedy mówi?)
(wypowiedź bohatera)

BOHATER 2 (Co robi, kiedy mówi?)
(wypowiedź bohatera)

BOHATER 3 (Co robi, kiedy mówi?)
(wypowiedź bohatera)

Zakończenie sceny – co robią bohaterowie, jak się zachowują?

UWAGA: Scena kończy się, gdy któryś z bohaterów wychodzi, zmienia się miejsce albo czas.

UWAGA: Pamiętaj, że imiona bohaterów piszemy wielkimi literami. Najważniejsze w scenariuszu są dialogi 
i to ich musi być najwięcej!

UWAGA: Bohaterowie muszą ze sobą rozmawiać o tym, co ważne! W filmie dzięki temu, co mówią bohate-
rowie, dowiadujemy się, co się dzieje, ile czasu upłynęło, co oni czują i co myślą.
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