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Drodzy Nauczyciele i Opiekunowie,
mamy przyjemność przekazać Państwu scenariusz lekcji dla szkół podstawowych inspirowany 
filmem „Zew krwi”. Film opowiada historię niezwykłego psa, któremu żyć przyszło w trudnych 
czasach gorączki złota, jaka ogarnęła Amerykę w końcu XIX wieku. To także film prezentują-
cy historię przyjaźni człowieka z psem. Po obejrzeniu filmu uświadamiamy sobie, jak mądrymi 
i oddanymi towarzyszami człowieka są zwierzęta. Możemy również spojrzeć na świat ich oczami 
i poznać ich punkt widzenia. 

Wspólne obejrzenie z młodzieżą filmu „Zew krwi” to doskonała okazja, by porozmawiać o tym, 
co jest w życiu ważne, co daje nam poczucie szczęścia i zadowolenia. To okazja do wskazania 
ogromnej wartości przyjaźni i oddania. Film „Zew krwi” uczy także czym jest niewerbalne poro-
zumiewanie się i jakie ma ono znaczenia w naszym życiu. Fabuła filmu daje także możliwość 
porozmawiania z młodzieżą, czym jest adopcja zwierząt oraz jakie mamy powinności wobec 
naszych czworonożnych przyjaciół, a także jest okazją do zapoznania uczniów z podstawowymi 
zapisami Ustawy o ochronie zwierząt obowiązującymi w Polsce. 

Proponując Państwu scenariusz lekcji mamy nadzieję, że materiał ten pomoże uatrakcyjnić Pań-
stwa zajęcia.

Zrealizowany na podstawie klasycznej powieści Jacka Londona „Zew krwi” opowiada porywa-
jącą historię Bucka, psa o wielkim sercu, którego świat staje na głowie, gdy wprost z sielskiego 
domu w Kalifornii trafia na egzotyczne pustynie śnieżne Alaski podczas gorączki złota lat 90-
tych XIX wieku. Jako nowicjusz w drużynie psich zaprzęgów – a później jej przywódca – Buck 
przeżywa przygodę życia, a ostatecznie odnajduje swoje prawdziwe miejsce w świecie i staje 
się panem swego losu. W rolach głównych wystąpili: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, 
Karen Gillan, Bradley Whitford i Colin Woodell. Film wyreżyserował Chris Sanders („Jak wy-
tresować smoka”), na podstawie scenariusza Michaela Greena („Morderstwo w Orient 
Expressie”). „Zew krwi” łączy zdjęcia z udziałem aktorów i animacje, korzystając z najnowszych 
zdobyczy technik efektów specjalnych, dzięki którym zwierzęta generowane komputerowo 
wyglądają jak żywe i wyrażają złożone stany emocjonalne, w niczym nie ustępując postaciom 
ludzkim.
Zapraszamy do kin!
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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

INSPIROWANY FILMEM „ZEW KRWI”
ETAP KSZTAŁCENIA: szkoła podstawowa. 

UWAGA: Scenariusz można również wykorzystać podczas godziny wychowawczej.

TEMAT do wyboru:
Zwierzęta – przyjaciele, kompani, nasi bracia mniejsi. 
Zwierzęta – Czy nasz stosunek do zwierząt może być miarą cywilizacji?

PODSTAWA PROGRAMOWA: II 2.1), 2), 3), 7), 8), 9), 10), II 3.1), 4), III 1.1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).

CELE OGÓLNE:
- poznawanie tekstów kultury odpowiednich dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, 
- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie rozumienia świata zwierząt i ludzi, 
- kształtowanie hierarchii wartości i wrażliwości, 
- kształtowanie etycznej postawy w stosunku do zwierząt,
-  rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie związanych z poznawanymi tekstami kultury, dbałość 

o poprawność wypowiedzi. 

CELE OPERACYJNE: uczeń potrafi: 
- wyrażać emocje, wrażenia (nazywa swoje reakcje),
- przedstawić losy głównego bohatera, 
- wyrazić swój stosunek do postaci filmowych, 
- skonfrontować sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami, 
- klarownie wypowiadać swoje opinie, 
- opowiadać przebieg zdarzeń zgodnie z ich chronologią.

METODY:
podające: pogadanka; 
aktywizujące: praca w grupach, dyskusja

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

MATERIAŁY: czyste kartki, flamastry
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Wprowadzenie do filmu

„Zew krwi” to film oparty na klasycznej, niezwykle popularnej powieści Jacka Londona z 1903 roku. Bohaterem jest 
pies o imieniu Buck, dla którego życie nie było łaskawe. Wskutek zrządzenia losu 
z przytulnego gniazdka w słonecznej Kalifornii dostał się na mroźną Alaskę, i to w dodatku w okresie trwającej 
w 1890 roku gorączki złota. Pies wykazuje jednak niesamowity hart ducha, który pozwala mu mierzyć się z nawet 
największymi przeciwnościami. 
Jako nowicjusz w drużynie psich zaprzęgów – a później jej przywódca – Buck przeżywa przygodę życia, a ostatecz-
nie odnajduje swoje prawdziwe miejsce w świecie i staje się panem swego losu.

W rolach głównych wystąpili: Harrison Ford („Gwiezdne wojny”, „Indiana Jones”), Dan Stevens („Piękna i bestia”), 
Omar Sy („Nietykalni”), Karen Gillan („Strażnicy Galaktyki”), Bradley Whitford („Zapach kobety”) i Colin Woodell 
(„The Originals”).
Film wyreżyserował Chris Sanders („Jak wytresować smoka”), na podstawie scenariusza Michaela Greena („Mor-
derstwo w Orient Expressie”). 

„Zew krwi” łączy zdjęcia z udziałem aktorów i animacje, korzystając z najnowszych zdobyczy technik efek-
tów specjalnych, dzięki którym zwierzęta generowane komputerowo wyglądają jak żywe i wyrażają złożone 
stany emocjonalne, w niczym nie ustępując postaciom ludzkim.
„Zew krwi” to doskonały film przygodowy, z mądrym, głębokim przesłaniem. Mówi o wierności, wartości 
pracy, zaufaniu i przyjaźni w sposób bardzo jasny i prosty. Wartka akcja i momenty trzymające w napięciu 
sprawiają, że na długo zapada w pamięć.

ZADANIE 1.
Porozmawiaj z uczniami na temat wrażeń związanych z filmem „Zew krwi”. 
Możesz moderować rozmowę, zadając pytania: 

- Komu podobał się film „Zew krwi”? 
- Co najbardziej podobało się uczniom w filmie? 
- Które sceny utkwiły im w pamięci? Dlaczego właśnie te sceny? 
- Czy coś ich zaskoczyło?
- Jak uczniowie zachęcą swoich bliskich do obejrzenia filmu „Zew krwi”?
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ZADANIE 2.

Spróbujcie wspólnie prześledzić losy głównego bohatera i ułóżcie w kolejności wydarzenia z życia psa.
Wytnij poniższe karteczki, pomieszaj i poproś uczniów, by wykonali zadanie.

Młodość Bucka w domu sędziego Millera.

Porwanie Bucka i jego podróż do Seattle.

Pierwsze zetknięcie Bucka ze śniegiem.

Praca w zaprzęgu pocztowym u brzegów zatoki Dyea.

Nocny atak huskich.

Ostateczne starcie Bucka i Szpica.

Rekordowa podróż przez przełęcz.

Śmierć Dave’a.

W zaprzęgu Hala, Charlesa i Mercedes.

Zaprzęg dociera do obozu Johna Thortona.

Miłość do człowieka.

Buck zagryza Czarnego Burtona.

Pies wyciąga Thortona z wody.

Zakład i spektakularne zwycięstwo Bucka.

Podróż w górę rzeki.

W Bucku odzywa się zew krwi.

Rozbicie obozu przez Yeehatów.

Buck dołącza do stada wilków.

✁

ZADANIE 3.

W filmie „Zew krwi” oglądamy świat oczami ufnego, honorowego zwierzęcia, co nas często zaskakuje 
i zmusza do głębokiej refleksji. Ta zmiana perspektywy pozwala spojrzeć na nas – ludzi – w zupełnie nowy sposób.
Spróbujcie określić – nazwać – jak czuł się psi bohater jako podopieczny kolejnych swoich właścicieli. W jaki sposób 
był traktowany?

a) Sędzia Miller
b) Człowiek w czerwonym swetrze
c) Francois i Perrault
d) Hal i Charles
e) John Thornton

Zwróć uwagę uczniów, że obejrzany przez nich film pokazywał różnie strony ludzkiej odpowiedzialności – pozytyw-
ne i radosne, ale także negatywne i bolesne. To ważne, żeby uczniowie zauważyli, że to od człowieka, właściciela, 
a nie od zwierzęcia – psa – zależy, jak będzie rozwijała się ich relacja. Pies za dobro i serce odpłaci tym samym.
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ZADANIE 4. Droga życiowa Buck’a – od psiego arystokraty do dzikiego wilka.

Opiszcie jak zmienił się pod wpływem życiowych doświadczeń wygląd i charakter Buck’a?

Santa Clara (dom sędziego Millera) Alaska

Wygląd

Charakter

ZADANIE 5. Gorączka złota

Akcja „Zewu krwi” rozpoczyna się jesienią 1897 roku, kiedy w okolicach w Klondike dochodzi do odkrycia nowych 
złóż złota. 
Pokaż uczniom poniższe archiwalne ilustracje i porozmawiajcie o tym, czym była gorączka złota i jak wyglądało ży-
cie ludzi i zwierząt na dalekiej północy Ameryki pod koniec XIX wieku? Czym różni się współczesne podróżowanie 
i obozowanie od tego na Alasce, pokazanej na filmie?

Źródło: Alaska State Library, Eric A. Hegg Photo Collection, P124-02. Foto: Dimensions 1849 CAMP DE RUÉE VERS L’OR EN CALIFORNIE
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ZADANIE 6. Psy pracujące - zwierzęta w służbie człowieka.

Buck był psem pociągowym, zaprzęgniętym do sań. Współcześnie także spotykamy psy pracujące. Porozmawiaj 
z uczniami na temat roli psa w życiu człowieka, np.:
•  psy pracujące w policji, straży pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR (tropiące ślady, szukające osób zaginionych 

w gruzach, górach, pod lawiną, ratujące tonących),
•  przewodnicy osób niepełnosprawnych –  najczęściej pomagają ludziom niewidomym,
•  psy zaprzęgowe,
•  psy stróżujące,
•  psy biorące udział w dogoterapii (pracują z chorymi dziećmi, z osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera).

Czym różniło się podejście ludzi do zwierząt pracujących na Alasce od tego, jak obecnie traktowane są pracujące 
czworonogi?

ZADANIE 7. Rola przyjaźni - Spotkanie Bucka z Johnem Thorntonem

„Miłość – prawdziwa, gorąca miłość – opanowała go po raz pierwszy (…) dopiero John Thornton wzbudził w nim 
miłość gorącą i płomienną, miłość, która była uwielbieniem, która była szaleństwem.
Człowiek ten uratował mu życie, a to już było wiele. Ale prócz tego był wymarzonym panem. Inni ludzie dbali 
o psy z poczucia obowiązku i dla dobra interesu. On dbał o swoje, jak gdyby były jego dziećmi, ponieważ nie potrafił 
inaczej.”
Poproś uczniów, by wskazali, jakie zmiany nastąpiły w Bucku po spotkaniu Thorntona? Na czym polegała ich 
przyjaźń?

Zadanie 8. Komunikacja niewerbalna – czy można porozumieć się bez słów?

Buck jest psem, a więc nie mówi. Jednak doskonale potrafił pokazać swoje emocje. John Thornton także potrafił 
pokazać swoje uczucia i emocje, jakie żywił do Buck’a. Takie porozumiewanie się bez słów nazywamy „komunikacją 
niewerbalną”.

Porozmawiaj z uczniami, jak można wyrazić ciepłe uczucia bez wykorzystania słów?
Np.: a) uśmiech; b) mrugnięcie okiem; c) pogłaskanie; d) przytulenie; e) poklepanie po plecach
Poproś uczniów, by podali przykłady zachowania Bucka i Thorntona, które świadczyły o łączący ich uczuciu?

Zadanie 9.

Zew krwi – zapytaj uczniów, czy rozumieją, co oznacza tytuł filmu i książki?

Zew krwi - naturalny popęd, instynkt, wrodzona skłonność do czegoś. Tytuł „Zew krwi” odnosi się do pierwotnego 
instynktu psa, który za nim podąża. Psi bohater odnosi wrażenie, że coś przyzywa go w dzikie ostępy leśne i każe 
podążać własnymi ścieżkami.
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Zadanie 10. Czy warto mieć psa?

Narysuj na tablicy tabelę. Zachęć uczniów do rozmowy/dyskusji o roli zwierząt w życiu ludzi. Wspólnie zastanówcie 
się, co zyskują ludzie w kontaktach ze zwierzętami. Kiedy możemy powiedzieć, że pies to najlepszy przyjaciel 
człowieka?

Po wypełnieniu tabeli jeszcze raz zadaj pytanie, czy warto mieć psa. Pozwól, aby uczniowie wypowiedzieli swoje 
zdanie. Wspólnie ustalcie, które argumenty (za czy przeciw) są ważniejsze dla uczniów. 
Możesz opowiedzieć uczniom o św. Franciszku z Asyżu, który był miłośnikiem całej przyrody, wierzył i głosił, że Bóg 
stworzył wszystko z miłości. Boże stworzenia nazywał siostrami i braćmi. Od 1989 roku jest on patronem ekologów.

ZADANIE 11. Światowa Deklaracja Praw Zwierząt.

Opowiedz uczniom, że o dobro zwierząt troszczą się ludzie na całym świecie i powstają dokumenty, które o tym 
mówią. Jednym z nich jest Światowa Deklaracja Praw Zwierząt (uchwalona 21 września 1977 r. w Londynie 
przez Międzynarodową Federację Praw Zwierząt, założoną 2 kwietnia 1977 r. w Genewie). Deklaracja została 
przedłożona UNESCO, a podpisało się pod nią dwa i pół miliona osób, członków europejskich towarzystw opieki 
i ochrony zwierząt. 

Przeczytaj uczniom fragment dokumentu: 

„Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie tych praw sprowadziły czło-
wieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludz-
ki prawa innych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; 
że człowiek popełnia zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się z poszanowa-
niem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć obserwować, rozumieć, szanować 
i kochać zwierzęta; Niniejszym obwieszcza się: 
Art. 1. Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji. 
Art. 2. a. Każde zwierzę ma prawo do szacunku; b. „Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa 
do tępienia innych zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy 
w służbie zwierząt.”
Porozmawiajcie o deklaracji – upewnij się, że uczniowie zrozumieli jej treść, trudne dla nich słowa postaraj się wy-
tłumaczyć. Korzystając z treści zapisów Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, spróbujcie wspólnie podsumować 
lekcję, tworząc Prawa Zwierząt Domowych, np. Każde zwierzę ma prawo:
• mieć zapewnione pożywienie • mieć zapewnione miejsce do spania • korzystać z wolności – nie być zamykane 
i trzymane np. na łańcuchu • być leczone i być pod opieką lekarza weterynarii • wychodzić na spacer • bawić się 
ze swoim opiekunem.

ZADANIE 12. PRACA DOMOWA

Poproś uczniów, aby napisali wypowiedź argumentacyjną na temat: „Czy warto posiadać zwierzę domowe?”

TAK NIE

Można się z nim bawić. Trzeba się nim zajmować.

Jest stróżem, pilnuje domu. Trzeba wyprowadzać go na spacer.

Mogą nas uczyć wytrwałości. Pies może brudzić w domu.

Psy mogą być przewodnikiem, np. osoby niewidomej. Utrzymanie psa kosztuje.

Psy pracują jako ratownicy. Trzeba z nim chodzić do weterynarza,
a to zabiera czas i pieniądze.Psy pomagają w policji i w wojsku.




