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Cykl scenariuszy na pięciodniowe warsztaty 
w ramach projektu FILM CLUB

Pięć godzin zegarowych przez pięć dni, grupa odbiorcza: dzieci z klas 4–6 SP, 
około dwudziestu uczestników

Cele:

– zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi sztuki filmowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych;
– doskonalenie umiejętności odbiorczych (analiza i interpretacja filmu);
– uświadomienie, że film jest źródłem informacji o świecie i ludziach;
– nabywanie umiejętności tworzenia filmów;
– doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
– wzmacnianie poczucia własnej wartości;
– przyczynianie się do większego zaangażowania społecznego w środowisku lokalnym;
– doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

Metody pracy:

– praca warsztatowa,
– elementy wykładu,
– burza mózgów,
– karty pracy,
– karty Dixit.

Formy pracy:

– praca w grupach,
– praca indywidualna
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Dzień I 

– projekcja filmu 199 małych bohaterów (S. Klausmann, J. Dammas / Polska, Niemcy 
/ 2015–2018 / 51 min) i dyskusja po filmie połączona z aktywnościami odbiorczymi 
uczestników.

1. 

Prowadzący przedstawia się grupie i kładzie na środku klasy karty Dixit (liczba kart powinna być dwa razy 
większa niż liczba uczestników). Prosi każdego z obecnych o wybranie jednej karty, która kojarzy mu się 
z obejrzanym filmem, i formułuje polecenie:
Która z kart Dixit przypomina Ci film 199 małych bohaterów? Opowiedz o swoim swobodnym skojarzeniu 
wybranej karty z obejrzanym filmem. Przedstaw się, powiedz, jak masz na imię i czego oczekujesz po tych 
warsztatach.
Prowadzący wyjaśnia, na czym polega zadanie, wybierając jedną z kart i mówiąc o widzianym przez siebie 
związku pomiędzy tym, co przedstawia karta, a filmem (na przykład: „Na tej karcie widać las i kojarzy mi się 
ona z drogą do szkoły bohaterki niemieckiego epizodu w tym filmie i tajemniczą atmosferą lasu, który skry-
wa w sobie wiele sekretów i skarbów”). Uczestnicy mają krótki czas na zastanowienie się nad swoją wypo-
wiedzią i opowiadają o widzianym przez siebie związku pomiędzy wybraną kartą a filmem. Każdy prezentu-
je się z miejsca, w którym siedzi.

2. 

Prowadzący krótko przypomina fabułę filmu i postaci z poszczególnych epizodów. Może wspomóc się ma-
teriałami od dystrybutora filmu:
https://kinomuranow.pl/film/199–malych–bohaterow–zestaw–filmow–krotkich
Mówi o tym, że na wstępie będą rozmawiać o związkach pomiędzy historią i postaciami z filmu 199 małych 
bohaterów a życiem uczestników warsztatów.
Następnie zapisuje pytania na tablicy (bądź wyświetla je na ekranie). Uczestnicy najpierw zastanawiają się 
nad odpowiedzią w dwójkach, trójkach lub czwórkach (pierwsze działania sprzyjające integracji uczestni-
ków z grupą), a następnie po kolei odpowiadają.
Prowadzący może wybrać jedno z pytań lub zaproponować kilka (nie więcej niż trzy) i dać uczestnikom 
możliwość wyboru, na które z nich chcą odpowiedzieć (każde z dzieci może odpowiedzieć na wybrane 
przez siebie pytanie).
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Propozycje pytań:
• Którą postać z filmu najbardziej polubiłeś/–aś? Spróbuj uzasadnić, dlaczego akurat tę postać.
• Który moment (scenę) z filmu najbardziej zapamiętałeś/–aś? Spróbuj uzasadnić, dlaczego akurat ten 

moment.
• O czym (o jakim problemie, sytuacji), według Ciebie, opowiada ten film?
• Co Ci się w tym filmie najbardziej podobało (sytuacja, scena, postać albo inny element)?
• Jaką sytuację albo osobę ze swojego życia przypomniałeś/–aś sobie, oglądając ten film?
• Jaką emocję czułeś/–aś, oglądając ten film? W którym momencie filmu poczułeś/–aś ją wyraźnie?*

*W przypadku wyboru tego pytania przez prowadzącego można posłużyć się kartą z nazwami emocji, którą roz-
dajemy grupom uczniów bądź wyświetlamy na ekranie (Karta pracy – EMOCJE).

Karta pracy – EMOCJE  (przykłady nazw emocji, które możemy przeżywać w czasie oglądania filmu)

ZŁOŚĆ            RADOŚĆ            WZRUSZENIE             ZDZIWIENIE            NIEPOKÓJ            ZNUDZENIE

      ZASKOCZENIE            PRZERAŻENIE             ZAFASCYNOWANIE            MIŁOŚĆ            STRACH

PODEKSCYTOWANIE               ZAUROCZENIE              OBOJĘTNOŚĆ             PODENERWOWANIE

       ZAINTRYGOWANIE            PODZIW            ZAINTERESOWANIE         PRZYGNĘBIENIE

3. 

Prowadzący dzieli uczestników na osiem grup i rozdaje im karty pracy. Prosi, aby przez dziesięć minut opra-
cowali odpowiedzi na pytania i przygotowali się do zaprezentowania wniosków.

Karty pracy – O postaciach z filmu 199 małych bohaterów

Grupa I – LAOS

• Na jakim kontynencie leży Laos?
• Jak ma na imię bohater filmu? Ile ma lat?
• Jak wygląda jego droga do szkoły?
• Co wyróżnia go od innych bohaterów obejrzanego filmu? 
• Kim w przyszłości chciałby zostać?
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Grupa II – IRAK

• Gdzie leży Irak?
• Jak ma na imię bohater epizodu?
• Jak wygląda jego droga do szkoły?
• Co wyróżnia go od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie bohatera?

Grupa III – NIEMCY

• Na jakim kontynencie leżą Niemcy?
• Jak ma na imię bohaterka epizodu?
• Jak wygląda jej droga do szkoły?
• Co wyróżnia ją od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie bohaterki?

Grupa IV – INDIE

• Na jakim kontynencie leżą Indie?
• Jak ma na imię bohaterka epizodu?
• Jak wygląda jej droga do szkoły?
• Co wyróżnia ją od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie bohaterki?

Grupa V – NEPAL

• Na jakim kontynencie leży Nepal?
• Jak ma na imię bohater epizodu?
• Jak wygląda jego droga do szkoły?
• Co wyróżnia go od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie bohatera?

Grupa VI – NAMIBIA

• Na jakim kontynencie leży Namibia?
• Jak ma na imię bohater epizodu?
• Kim są rodzice bohatera? Czym się zajmują?
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• Co wyróżnia go od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie chłopca?

Grupa VII – WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

• Na jakim kontynencie leży Wybrzeże Kości Słoniowej?
• Jak ma na imię bohaterka epizodu?
• Czym się zajmuje na co dzień?
• Co wyróżnia ją od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie dziewczynki?

Grupa VIII – POLSKA

• W jakim mieście rozgrywa się akcja epizodu?
• Jak ma na imię bohater?
• Jak wygląda jego droga do szkoły?
• Co wyróżnia go od innych bohaterów obejrzanego filmu?
• Jakie jest największe marzenie chłopca?

W ramach podsumowania prowadzący zadaje pytania: 
Co łączy wszystkie przedstawione historie? 
Co ma bezpośredni wpływ na życie i edukację poznanych bohaterów? 
Co daje im szczęście (wiek, etap dzieciństwa, miejsce, skąd pochodzą, warunki materialne, kultura, religia, 
poczucie przywiązania do miejsca pochodzenia, rodziny, przyjaciół, pasje, zainteresowania, marzenia i pla-
ny życiowe)?

4. 

Prowadzący pyta, czy dzieci wiedzą, jak dzieli się filmy ze względu na rodzaj filmowy (fabularne, animowa-
ne, dokumentalne).
Pyta: Jaki rodzaj reprezentuje film 199 małych bohaterów?

Prosi uczestników, aby każdy z nich wypisał samodzielnie na kolorowej naklejanej karteczce trzy cechy fil-
mu dokumentalnego, z którymi kojarzy im się ten rodzaj filmowy.

Dzieci naklejają swoje karteczki na tablicy/ścianie. Prowadzący czyta wypracowane wnioski, porządkuje, 
ewentualnie weryfikuje błędne wskazania.
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Prosta definicja filmu dokumentalnego, z którą można już zapoznać najmłodsze dzieci, może brzmieć następująco:

Film dokumentalny ma na celu próbę pokazania fragmentu rzeczywistości. To film o autentycznym, prawdziwym 
wydarzeniu, na które twórca – reżyser – nie ma wpływu, ale próbuje je sfilmować. Film dokumentalny jest po to, 
aby pokazać prawdziwy świat i prawdziwych ludzi, przyjmując ich punkt widzenia i starając się ich zrozumieć. Twór-
ca decyduje, jakie fragmenty rzeczywistości chce pokazać oraz w jaki sposób to zrobi. Nie jest to zatem zwykła re-
jestracja rzeczywistości, tylko działanie artystyczne.

Nie jest to oczywiście definicja precyzyjna, ale na początku pracy z filmem dokumentalnym wydaje się wy-
starczająca i otwierająca na specyfikę tego rodzaju filmowego.

W filmie, tak jak w literaturze, funkcjonuje podział na rodzaje i gatunki. Rodzaje filmowe różnią się od lite-
rackich (epika, liryka, dramat). Każdemu z rodzajów filmowych przypisanych jest wiele gatunków. Film doku-
mentalny jest zarówno rodzajem, jak i gatunkiem filmowym.
Dokumentem i fabułą rządzą te same środki wyrazu: obraz, dźwięk, montaż, napisy.

FILMY DOKUMENTALNE SĄ DOSKONAŁYM ŹRÓDŁEM WIEDZY – opowiadają o świecie, w którym ży-
jemy, zarówno tym bardzo odległym, jak i tym bardzo bliskim. Są drzwiami do ukrytych światów, odkrywają 
przed nami zagadnienia, które trudno poznać tylko z jednego źródła.

FILMY DOKUMENTALNE POSZERZAJĄ ŚWIADOMOŚĆ – pokazują mniej popularne punkty widzenia, 
które zmuszają do zweryfikowania poglądów. Tym samym kształtują umiejętność interpretowania świata 
oraz rozwijają świadomość obywatelską i zdolności do oceny zjawisk społecznych.

FILMY DOKUMENTALNE UWRAŻLIWIAJĄ NA INNYCH I INNOŚĆ – dodają skomplikowanym historiom 
politycznym i społecznym ludzką, jednostkową twarz, zbliżają nas do drugiego człowieka żyjącego na drugim 
końcu świata i pozwalają rozumieć świat.

Źródło: http://akademiadokumentalna.pl/

5. 

Prowadzący podsumowuje pierwszy dzień, wyjaśniając dzieciom, że było to przygotowanie do zajęć prak-
tycznych, które rozpoczną się następnego dnia.

Zadaje uczestnikom pytanie podsumowujące i prosi o odpowiedź każdego z nich:
Co jest dla Ciebie ciekawego w takim sposobie omawiania filmu? Czego Ci zabrakło?
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Dzień II 

– Praca nad pomysłem filmu i scenariuszem; podział prac w grupie

1. 

Prowadzący informuje uczniów, że rozpoczynają pracę nad ich własnym grupowym filmem, inspirowanym 
199 małymi bohaterami. Zapowiada, że projekt, w którym uczestniczą, jest projektem międzynarodowym 
i ich zadaniem jest zrealizować film dokumentalny lub fabularny podkreślający specyfikę miejsca, w którym 
mieszkają, ukazać życie ich i rówieśników oraz to, jak widzą otaczający ich świat.

2. 

Prowadzący wyjaśnia, że nawet najprostszy film wymaga zaplanowania i przemyślenia. Pomocą mogą być 
trzy pytania, które należy sobie zadać (wyświetla je na ekranie lub rozdaje uczniom na kartkach):

• Co? Czyli jaki jest temat filmu? Ten poziom dotyczy treści filmu.
• Jak? Czyli jak ma on wyglądać? Poziom dotyczący formy filmu.
• Dlaczego? Czyli dlaczego chcesz o tym opowiedzieć? Poziom zawierający przesłanie filmu.

Prowadzący ustala z uczestnikami sposób zapisu scenariusza. Czy ma mieć tylko opis tego, co będzie się 
działo w poszczególnych scenach, ile ma ich być? Czy ma również zawierać dialogi i tak zwane didaskalia, 
czyli szczegóły dotyczące opisu miejsca, wyglądu bohaterów, informacji o ich nastrojach, sposobie poru-
szania się?

Do zaplanowania dla prowadzącego warsztaty – praca nad scenariuszem filmu.

Zdjęcia – zajęcia teoretyczne i praktyczne
Prowadzący może rozdać uczestnikom kartę pracy: Jak opowiadać i opisywać ruchomymi obrazami? 
(Fragment książki Witolda Bobińskiego Idę do kina! Czyli co młody kinoman wiedzieć powinien, Kraków, 
1995, s. 36–37). Tekst pokazuje w prosty i czytelny sposób specyfikę tworzywa filmowego i tłumaczy 
dzieciom, czym charakteryzuje się obrazowanie w sztuce filmowej i o czym należy pamiętać, planując 
realizację filmu. Można tekst przeczytać wspólnie z dziećmi bądź rozdać im go do samodzielnego prze-
czytania, a następnie porozmawiać, co jest najważniejsze według autora i o czym powinni pamiętać 
przed kolejnymi etapami pracy. Jeśli prowadzący uzna, że warto wracać do tekstu w trakcie kolejnych 
dni warsztatów, można podzielić go na części i rozdawać we fragmentach.
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Karta pracy – Jak opowiadać i opisywać ruchomymi obrazami?

1. Czym posłużyć się zamiast słów? Odpowiedź jest jasna: obrazami (wzbogaconymi o sferę dźwię-
ków). Najpierw powstaną one w wyobraźni twórcy, potem, na planie filmowym, nadejdzie mo-
ment włączenia kamery i zostaną zapisane na taśmie.

2. Ile razy uruchomić i wyłączyć kamerę? Przecież nie nakręcimy od razu całego filmu od począt-
ku do końca. Akcja przenosi się z miejsca na miejsce, kamera musi „spojrzeć” na filmowe zdarze-
nia z różnych „punktów widzenia”. Musimy też jakoś zasugerować widzowi upływ czasu, na ogół 
szybszy na ekranie niż w rzeczywistości. Wielokrotne włączanie i zatrzymywanie kamery jest 
nieuniknione. Nieuniknione jest więc komponowanie filmu z poszczególnych ujęć. Ujęcia poka-
zujące to, co rozgrywa się w tym samym miejscu i czasie, łączą się w sceny. Będziemy więc opo-
wiadać i opisywać ujęciami i scenami.

3. Czy dokonywać ujęć z bliska, czy z daleka? Odpowiedź wydaje się prosta: filmować tak, by widz 
widział to, co ma widzieć, i wiedział to, co ma wiedzieć, a nie wiedział tego, czego wiedzieć nie 
powinien. Trzeba więc zastosować odpowiedni plan. […] wybór odpowiedniego planu może po-
móc w oddziaływaniu emocjonalnym na widza: uspokojeniu go, wprowadzeniu w pożądany na-
strój, wyrwaniu z błogiego zapatrzenia lub wręcz przestraszeniu. Oprócz odległości od filmowa-
nego obiektu ważna jest też długość trwania ujęcia.

4. Jaką stosować długość ujęć? No cóż, różną. Długość ujęcia zależy przecież od jego „zawarto-
ści”. Może to być nawet kilkuminutowa rozmowa postaci albo kilkusekundowe (a nawet krótsze) 
czynności lub zdarzenia (na przykład strzał, przesunięcie dźwigni). Decyduje też tempo, jakie re-
żyser chce nadać scenie, i nastrój, jaki chce osiągnąć.

5. Czy wprawiać kamerę w ruch? Czy ją przesuwać? Bo przecież tyle jest możliwych ruchów  
kamery:
• panorama – kamera nie przesuwa się, lecz obraca dokoła, „patrzy” w górę, w dół, a nawet 

ukośnie;
• jazda – kamera wykonuje rozmaite ruchy względem filmowanego obiektu, na przykład: na-

jazd lub odjazd;
• jazda równoległa – kamera porusza się razem z postacią lub przedmiotem;
• jazda w górę lub w dół;
• jazda po krzywiźnie […]

6.   Jak łączyć ze sobą ujęcia, a jak sceny? Czy stosować twardy montaż typu ujęcie – ujęcie? W może   
     miękki, na przykład przenikanie? (Jeden obraz nakłada się na drugi, poprzedni znika, „nałożony”
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zostaje). A może dać widzom czas do namysłu, do uspokojenia się i zastosować ściemnienie – 
rozjaśnienie? Zresztą obraz przesuwa się na przykład w górę i jednocześnie nasuwa z dołu dru-
gi. Tu z pomocą przychodzi nam tradycja filmowa, która zaleca ujęcia łączyć cięciami, zaś sceny 
przenikaniem lub ściemnianiem – rozjaśnianiem, co sugeruje upływ czasu. Widzowie przywykli 
już do tej tradycji i jej złamanie mogłoby zaowocować nieporozumieniami.

Dzień III
– Zdjęcia – zajęcia teoretyczne i praktyczne

Do dyspozycji dla prowadzącego prezentacja o planach filmowych oparta na kadrach z epizodu polskiego 
filmu 199 małych bohaterów.

Do zaplanowania dla prowadzącego warsztaty.

Dzień IV
– Zdjęcia, ciąg dalszy. Montaż filmowy – wprowadzenie

Do zaplanowania dla prowadzącego warsztaty.

Dzień V
– Montaż filmu, postprodukcja (napisy, muzyka) i prezentacja zrealizowanego filmu

Do zaplanowania dla prowadzącego warsztaty.

*Muzyka na otwartych licencjach do legalnego wykorzystania dla celów niekomercyjnych
FREE MUSIC ARCHIVE: http://freemusicarchive.org/
DIG CC MIXER: http://dig.ccmixter.org/
BEATS & LOOPS: http://audio.ibeat.org/
MUS OPEN – muzyka klasyczna w domenie publicznej: https://musopen.org/
FREESOUND – otwarta muzyka i dźwięki: http://www.freesound.org/browse/tags/music/

Pomysły na aktywności uczestników czerpałam z współtworzonego przeze mnie dla Narodowego Cen-
trum Kultury Filmowej (badanie: „Alfabetyzm filmowy”) katalogu kompetencji wiedzowych i praktycznych 
w zakresie edukacji filmowej dla klas 4–6 szkoły podstawowej. Uznać zatem można, że zrealizowane czyn-
ności i efekty prac uczestników powiązane są nie tylko z podstawą programową odpowiednią dla tej gru-
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py wiekowej, ale także z wieloletnimi doświadczeniami założeń metodyki edukacji filmowej funkcjonują-
cymi w polskim systemie edukacji filmowej formalnej i nieformalnej. Co ważne, zgodnie z moją tezą, iż na 
współczesną edukację filmową mają wpływ nowe technologie i samodzielnie nabywane kompetencje dzie-
ci i młodzieży w zakresie użycia smartfonów, tabletów i aparatów fotograficznych do tworzenia filmów, 
montowania i udostępniania w Internecie, zaplanowany warsztat doskonale wpisuje się w owe tendencje, 
a jego wymiar teoretyczno-analityczny przyczynia się do uzupełniania wiedzy i umiejętności dzieci.

Wiedza

Uczeń:
• rozpoznaje podstawowe elementy dzieła filmowego: scenariusz, reżyseria, ujęcie, gra aktorska, 

muzyka i inne;
• rozumie swoistość filmu jako tekstu kultury;
• rozpoznaje schemat konstrukcji scenariusza filmowego;
• rozpoznaje pojęcia zaczerpnięte z teorii literatury i potrafi je odnieść do sztuki filmowej: świat 

przedstawiony, temat, fabuła, wątek, bohater, narracja, kompozycja.

Umiejętności

Uczeń:
• umie opisać, czym jest kadr, ujęcie, montaż;
• potrafi opisać, jak muzyka wpływa na ogólny nastrój filmu;
• umie wskazać najprostsze różnice między procesem powstawania filmu w technologii analogowej 

i cyfrowej oraz wskazać przykłady urządzeń do zapisu i odtwarzania w obu technologiach;
• potrafi wskazać, do jakiej publiczności skierowany jest film, rozpoznać jego tematykę i gatunek na 

podstawie materiałów promocyjnych;
• potrafi wyjaśnić, jakie informacje znajdują się w napisach początkowych i końcowych i wskazać 

różnice;
• potrafi samodzielnie nagrywać dźwięki, umie przygotować krótki film wideo;
• umie poddać podstawowej obróbce cyfrowej przygotowane filmy wideo, dźwięk;
• potrafi zrealizować prostą scenkę z wykorzystaniem różnych punktów ustawienia kamery;
• potrafi ustalić właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, ustawiając filmo-

wany kadr.

Opracowanie: Anna Równy


