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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMU
RATUJMY FLORĘ, USA 2018
Lekcja wychowawcza propozycja pierwsza
Opracowała: Katarzyna Czubińska
Temat: Dlaczego tak bardzo kochamy zwierzęta? (dla
klas 1-3)
Przedmiot: lekcja wychowawcza
Adresaci: dzieci klas 1-3 szkół podstawowych
Czas trwania: 1 godzina, blok tematyczny, materiał dostosowany w taki sposób, by można było skorzystać również jedynie z wybranych elementów scenariusza.

PRZEBIEG LEKCJI:

Cele lekcji:
uczennica/uczeń po zajęciach:
– wie czym się różnią uczucia od emocji,
– rozpoznaje kontynenty na mapie świata,
– potrafi przyporządkować wybrane gatunki zwierząt do
krajów, w których występują,
– pracuje w zespole,
– szanuje zdanie innych,
– potrafi wytłumaczyć swój punkt widzenia.

2. Symulacja gry
Rozdaj dzieciom zestawy do gry w memo. Jest to memo
z emocjami, zestaw w załączniku. Możesz podzielić klasę
na dwa zespoły i rozłożyć memo na podłodze, wówczas
cała klasa będzie miała szansę wziąć udział w grze. Zaznacz iż jest to ćwiczenia zespołowe, a decyzję o odkryciu
i rozpoznaniu emocji podejmują wspólnie.
Zapytaj dzieci:
– Co przedstawiają obrazki na kartach memo, co wyrażają?
– Jakie emocje?
– Czym są zatem uczucia?
Postarajcie się określić różnicę miedzy nimi.
Czas 10 minut

Metody:
– symulacja gry,
– dyskusja,
– koło fortuny,
– ćwiczenie praktyczne,
– metoda problemowa.
Słowa kluczowe:
Uczucia, emocje, zwierzęta, odpowiedzialność, współpraca.
Materiały pomocnicze:
– zestaw kart memo z emocjami,
– fotos z filmu,
– kartoniki z wizerunkami zwierząt,
– mapa świata.
Lekcja odbywa się po projekcji filmu Ratujmy Florę, reż.
Mark Drury Taylor, USA 2017

1. Wprowadzenie:
Lekcję rozpocznij od rozmowy z uczniami/uczennicami
na temat filmu. Poproś o ocenę, zapytaj co szczególnie
podobało im się w filmie? Na co zwrócili uwagę?
Czas 5 minut

3. Wprowadzenie tematu lekcji:
Temat: Dlaczego tak bardzo kochamy zwierzęta? (dla
klas 1-3)
4. Dyskusja
Umieść w widocznym miejscu
obrazek z Florą i jej wybawczynią.
Poproś, by uczniowie i uczennice
określili co je łączy? Jakie uczucia? Jakie emocje im towarzyszą?
– Jak mogło dojść do poznania
Flory i Dawn?
– Na czym polega opieka nad
Florą?
– Co oznacza, że Dawn odpowiada za Florę?
Czas 10 minut

5. Ćwiczenie praktyczne
Podziel klasę na zespoły 4-5 osobowe, rozdaj wydrukowane mapy świata każdemu zespołowi (mapa w załączniku). Możesz też rozwiesić dużą mapę, do której zespoły
podejdą, by wykonać zadanie. Każdy z zespołów losuje
zestaw zwierząt, które następnie przyporządkowuje do
określonego kontynentu.
Do losowania zwierząt zastosuj interaktywne koło fortuny, przykładowe
pod linkiem:
https://tiny.pl/tkhbk
lub kodem
Możesz również przygotować swoje koło, instrukcję znajdziesz na stronie:
http://www.superbelfrzy.edu.pl/technikalia/interaktywne-kolo-fortuny/
Po wylosowaniu rozdaj dzieciom
obrazki ze zwierzątkami. Przykładowe 9 znajdziesz w załączniku, pozostałe możesz pobrać na wolnej licencji ze strony:
https://creazilla.com/pl/
tags/4-zwierzat
Po przyporządkowaniu zwierząt poproś, by uczniowie/uczennice zastanowili się w zespołach:
– Dlaczego właśnie tam umiejscowili podane zwierzę?
– A także czym mogą się żywić?
6. Zadanie problemowe
Wyświetl dzieciom minutowy film
pochodzący z kampanii społecznej na
temat zwierząt i ich „zawodów”. Film
z kampanii społecznej dotyczącej osób
niewidomych i ich psów. Informacja
o kampanii poniżej.
– O czym opowiada film
– Kto jest bohaterem?
– Jak jest różnica miedzy psem, a jaka między bykiem,
osłem jako zwierzątkiem pomagającym niewidomym?
– W jaki sposób mogą pomagać nam inne zwiwrzęta?
– Jakie zawody wykonują?
– Jak my pomagamy zwierzętom?

„Norweskie Stowarzyszenie Osób Niewidomych chcąc
zwiększyć możliwość wstępu z psem przewodnikiem do
publicznych miejsc – takich jak restauracje, autobusy, taksówki czy sklepy – przedstawiło kampanię pn. „It could
have been worse” (Mogło być gorzej). Organizacja docierając do odbiorców w zabawny sposób, zwraca uwagę na
ciągły brak tolerancji dla osób z psem przewodnikiem.
Prezentując zrealizowany w ramach kampanii film,
w którym psy są zastępowane przez inne, dużo bardziej
uciążliwe zwierzęta jak owca, osioł czy olbrzymi łoś, Norweskie Stowarzyszenie Osób Niewidomych razem z agencją Try/Apt z Oslo stworzyli zabawny i przejaskrawiony
przekaz by uświadomić jak istotnym w życiu osób niewidomych jest towarzystwo psów przewodników.
Celem „It could have been worse” jest zwiększenie
tolerancji na obecność psów przewodników w przestrzeni publicznej. Przez zabawny, miejscami absurdalny film
reklamowy twórcy kampanii chcą przekonać, że pies –
w szczególności specjalnie wyszkolony do funkcji przewodnika dla niewidomych – nie powinien być postrzegany przez otoczenie jako problem.
Organizatorzy idąc w stronę absurdu chcą pokazać, że
pies przewodnik wcale nie wiąże się z kłopotami. W porównaniu do zwierząt innego gatunku, pies zdawać się
może wręcz niezauważalnym „problemem”. Dzięki zabawnej formie realizatorzy kampanii tworzą lekki przekaz, który skłania do refleksji
Pod hasłem „It’s just a dog we want to bring” (Chcemy zabrać ze sobą tylko psa) organizatorzy nawołują do
większej tolerancji dla niewidomych z czworonożnymi
partnerami.”
https://kampaniespoleczne.pl/a-z-tym-psem-to-niby-dokad/
7. Podsumowanie
Na zakończenie kilka pytań podsumowujących temat:
– Jaką rolę pełnią w naszym świecie zwierzęta?
– A jaką my pełnimy dla zwierząt?
– O czym powinniśmy pamiętać gdy myślimy o świecie
zwierząt?
Czas 5 min

MATERIAŁY POMOCNICZE
Załącznik nr 1.

Źródło: https://creazilla.com/pl/tags/9-ikony

Załącznik numer 2. (Zdjęcie do zadania drugiego)

Załącznik nr 3 Mapa



https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_%C5%9Bwiata#/media/Plik:World_map.png

Załącznik nr 4

https://creazilla.com/pl/nodes/3238-80-emoji-one-emotikony-wektor

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMU
RATUJMY FLORĘ, USA 2018
Lekcja wychowawcza propozycja druga
Opracowała: Katarzyna Czubińska
Temat: W imię przyjaźni!
Przedmiot: lekcja wychowawcza
Adresaci: dzieci klas 4-6 szkół podstawowych,
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna, materiał dostosowany
w taki sposób by można było również skorzystać jedynie
z wybranych elementów scenariusza.
Cele lekcji :
uczennica/uczeń po zajęciach:
– wie czym się różnią uczucia od emocji,
– potrafi przeanalizować zachowania, emocje, uczucia
bohaterki (swoje)
– pracuje w zespole,
– potrafi wytłumaczyć swój punkt widzenia
– pogłębia analizę filmu.
Metody:
– burza mózgów,
– mapa empatii,
– dyskusja,
Słowa kluczowe:
Uczucia, emocje, przyjaźń, odpowiedzialność, współpraca.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wprowadzenie:
Lekcję rozpocznij od rozdania uczniom postitów. Poproś,
by umieścili na nich wszystkie wyznaczniki przyjaźni.
Pytania pomocnicze:
– Czym jest przyjaźń?
– Skąd wiemy, że to ona?
Postity przyklejcie do tablicy lub fliphartu, tak by po
posegregowaniu odpowiedzi i omówieniu ich plakat mógł
zostać z wami w sali.
Czas 5 minut
2. Wprowadzenie tematu lekcji:
Temat: W imię przyjaźni!
3. Mapa empatii
Podziel klasę na grupy, możesz wykorzystać do tego kolorowe cukierki. Każdej z grup rozdaj mapę empatii. Zadanie uczniów i uczennic będzie polegało na przeanalizowaniu uczuć i emocji zachowań Dawn w sytuacji, w której
znalazła się w początkowych scenach filmu, związanych z
jej przyjaciółką Florą.

Materiały pomocnicze:
– mapa empatii – karta pracy
– postity
Lekcja odbywa się po projekcji filmu Ratujmy Florę, reż.
Mark Drury Taylor, USA 2017

Źródło: https://productvision.pl/mapa-empatii-szablon/
Oryginalny szablon: Empathy map, firma XPLANE

Zwróć uwagę, by uczniowie/uczennice postarali się
postawić w sytuacji Flory, wiedząc co stanie się z jej ukochanym zwierzęciem oraz znając relację, która łączy je
od lat.
Czas 10 minut
4. Dyskusja
Zadanie omówcie prosząc poszczególne grupy o przedstawienie swoich propozycji przynależnych jedynie do
jednego pola. Pozostałe zespoły jeśli czują potrzebę uzupełnienia podanych informacji, mogą dodać swoje przemyślenia.
W oparciu o mapę empatii zachęć uczniów/uczennice
do dyskusji:
– Jakie znaczenie ma dla ludzi bliska osoba/osoby, stworzenie?
– Do czego jesteśmy zdolni posunąć się w obronie przyjaciela?

– Do czego jesteśmy zdolni posunąć się w imię przyjaźni?
Zwróć szczególną uwagę na dwa ostatnie pytania!
Czas 20 minut
5. Moja mapa empatii
W tej części lekcji uczniowie/uczennice będą pracowali
samodzielnie. Każdy z nich otrzyma mapę empatii, tym
razem będą analizowali siebie jako przyjaciół. Zaznacz,
że jest to praca indywidualna i nie będzie odczytywana
przed klasą. Ważne, by przeanalizowali siebie dokładnie,
nie bojąc się ośmieszenie ze strony kolegów/koleżanek.
Zapewnij każdemu swobodną przestrzeń, by mógł w spokoju przeanalizować siebie, swoje emocje i działania
– Jakim jestem przyjacielem/przyjaciółką?
Czas 10 min

MATERIAŁY POMOCNICZE
Załącznik nr 1. Mapa empatii

Źródło: https://productvision.pl/mapa-empatii-szablon/ Oryginalny szablon: Empathy map, firma XPLANE

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMU
RATUJMY FLORĘ, USA 2018
Lekcja wychowawcza propozycja trzecia
Opracowała: Katarzyna Czubińska
Temat: Nowi znajomi. Kto może stać się towarzyszem
podróży?
Przedmiot: lekcja wychowawcza
Adresaci: dzieci klas 4-6 szkół podstawowych,
Czas trwania: 2 godzina lekcyjna, możliwość pominięcia
wybranych komponentów lekcji i dostosowania scenariusza do jednej godziny.
Cele lekcji:
uczennica/uczeń po zajęciach:
– analizuje zachowania, emocje, uczucia nowo poznanych
osób, a także bohaterki filmu,
– potrafi wytłumaczyć swój punkt widzenia,
– doskonali pracę w zespole,
– pogłębia analizę filmu.
Metody:
– analiza korzyści i zagrożeń,
– brainsketching,
– tworzenie prototypu – aplikacja,
– testowanie.
Słowa kluczowe:
Otwartość, poznanie, emocje, uważność, bezpieczeństwo,
odpowiedzialność.
Materiały pomocnicze:
– karty pracy,
– telefon z aplikacją Marvel App lub inną do tworzenia
aplikacji
Lekcja odbywa się po projekcji filmu Ratujmy Florę, reż.
Mark Drury Taylor, USA 2018

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wprowadzenie:
Zajęcia rozpocznij od podziału na grupy, uczniowie
wchodząc na zajęcia zajmują określone miejsce. Zadbaj,
by każda z grup miała swobodę pracy, zmień ustawienie
sali – np. układ kawiarniany.
Do podziału użyj puzzli, które stworzysz z załączonych fotosów filmowych. Potnij fotosy, każdy na sześć
części, wymieszaj w woreczku, drugą kopię zdjęć rozłóż
na stołach, po jednym na każdym. Uczniowie/uczennice
wchodząc losują jeden kawałek i odnajdują swój fotos na
stole, w ten sposób dobierają się w 6-osobowe grupy.
Czas 5 minut
2. Wprowadzenie tematu lekcji:
Wyjaśnij czym będziecie się dziś zajmowali. Zwróć uwagę
uczniów, iż końcowym efektem dzisiejszej pracy będzie
aplikacja!
Temat: Nowi znajomi. Kto może stać się towarzyszem
podróży*?1
3. Analiza korzyści i zagrożeń
Wyjaśnij uczniom, że przed nimi czteroetapowa praca,
na każdym z etapów otrzymają zadanie i określony czas
na jego wykonanie.
I etap – analiza korzyści wynikająca ze spotkań, poznawania nowych osób.
Rozdaj uczniom/uczennicom kartę pracy, nakreśl
sytuację spotkania z nieznanymi osobami w różnych
momentach naszego życia: na co dzień, w podróży, na
wakacjach, w internecie itp. Co zyskujemy dzięki tym
spotkaniom?
Uczniowie/uczennice mogą odwoływać się do własnych doświadczeń jak i doświadczeń Dawn, bohaterki
filmu.
* podróż – rozumiemy również metaforycznie jako nowa znajomość.

Karta pracy w załączniku, poniżej przykład.
Korzyści z różnych
perspektyw

Poznawanie nowych osób
– korzyści (co zyskujesz?)

poznawczej (poznawanie
otoczenia, tworzenie wiedzy
o nim)
społecznej (dotyczący społeczności, ale też zachowań
wobec ludzi ją tworzących)
psychiczny – odnoszący się do
przyczyn zachowań, jakie są
motywy zachowań ludzi
Emocjonalny – odnoszący się
do uczuć człowieka

Poproś o zebranie jak największej ilości propozycji
koncentrujących się jedynie na korzyściach!
II etap – rozdaj uczniom/uczennicom drugą część
analizy. Tym razem zespoły skupiają się na analizie obaw
we wszystkich wymienionych aspektach.
Rozdaj uczniom/uczennicom kartę pracy, ponownie nakreśl sytuację spotkania z nieznanymi osobami w różnych
momentach naszego życia: na co dzień, w podróży, na wakacjach, w internecie itp. Poproś by tym razem skupili się na
obawach jakie mogą lub powinny pojawić się podczas spotkań z nieznajomymi osobami (karta pracy w załączniku).
Po wykonaniu zadania uczniowie nie omawiają go na
forum klasy. Warto jednak wspomagać pracę dzieci, co
jakiś czas przysłuchując się pracy poszczególnych grup.
Z wypracowanych materiałów będziemy korzystali w kolejnych częściach lekcji.
Czas na dwie fazy, po 10 minut, łącznie 20 minut max.
4. Brainsketching metoda 6-3-5
Na tym etapie zajęć młodzież opracowuje pomysł na
„procedurę” zachowania się względem nowo poznanych
osób. Procedura powinna opierać się na wcześniej wypracowanych korzyściach i obawach, a także odnosić się
do sytuacji offline jak i online.
Uczniowie/uczennice pracują w tych samych grupach.
Przez pierwsze 5 minut każdy członek grupy indywidualnie obmyśla 3 propozycje projektów procedury. Mogą
je zapisać lub naszkicować. Po upływie czasu wspólnie
omawiają projekty, decydują się na jeden.
Zwróć uwagę uczniów, iż końcowym efektem pracy
będzie aplikacja, w której opracowana przez nich procedura będzie funkcjonować.
„Brainsketching jest narzędziem do generowania pomysłów w grupie, bardzo podobnym do brainwritingu. Podczas sesji brainsketchingu uczestnicy wykorzystują szkice
i rysunki w celu zapisania i wyjaśnienie swoich pomysłów.
Każdy z uczestników pracuje indywidualnie nad każdym

szkicem pomysłu. Początkowo brainsketching wykazuje naturę dywergencyjną, ale w końcu konwergencyjny sposób
myślenia powinien doprowadzić do jednej, demokratycznie
stworzonej propozycji projektu.”
Katja Tschimmel, Dirk Loyens, Joana Soares, Tanja
Oraviita, Design Thinking Applied to Education and Training, 2017, s. 149.
Czas 20 minut
5. Prototyp – tworzenie aplikacji
W kolejnej część zajęć zadaniem uczniów będzie wprowadzenie naszkicowanych i opracowanych pomysłów
„procedury” zachowania względem nowo poznanych
osób do aplikacji Marvel app. Dzięki czemu nabierze ona
przejrzystości przekazu i stanie się bardziej atrakcyjna wizualnie. Poproś, by uczniowie skorzystali z telefonów oraz
przygotowali w galerii zestaw zdjęć własnych lub na licencji creative commons, np. ze strony pixabay. Wprowadź
pomysł na aplikację do programu Marvel app.

Samouczek znajdziesz pod adresem lub qrkodem
https://www.youtube.com/watch?v=1439vIj-yDk
Czas 20 minut
6. Testowanie
Czas na przetestowanie działania aplikacji. Polecenie dla
zespołów:
Odnieś ją do sytuacji Dawn, która spotyka na swojej
drodze nieznajomego chłopca. Sprawdź, czy procedura,
którą opracowaliście daje jej odpowiedź co zrobić w takiej
sytuacji, na co zwrócić uwagę?
Jak sprawdza się aplikacja? Co należałoby uzupełnić, co
dodać, a może coś jest zbyt oczywiste i można to pominąć?
Dopracujcie swój projekt!
Prezentacja pomysłów, omówienie działania aplikacji z wykorzystaniem korzyści i obaw względem nowo
poznanych osób.
Czas 20 minut
7. Podsumowanie
– Gdyby Dawn stosowała się do Waszych procedur na co
mogłaby zwrócić uwagę wcześniej?
Czas 5 minut

MATERIAŁY POMOCNICZE
Załącznik nr 1.

Źródło: http://www.forumfilm.pl/flora/index.htm

Załącznik nr 2

Korzyści z różnych perspektyw

Poznawanie nowych osób – korzyści ( co zyskujesz?)

poznawczej(poznawanie otoczenia,
tworzenie wiedzy o nim)

społecznej (dotyczący społeczności, ale
też zachowań wobec ludzi ją tworzących)

psychiczny – odnoszący się do przyczyn
zachowań jakie są motywy zachowań
ludzi

Emocjonalny – odnoszący się do uczuć
człowieka

Obawy z różnych perspektyw

Poznawczej(poznawanie otoczenia,
tworzenie wiedzy o nim)

społecznej (dotyczący społeczności, ale
też zachowań wobec ludzi ją tworzących)

psychiczny – odnoszący się do przyczyn
zachowań jakie są motywy zachowań
ludzi

Emocjonalny – odnoszący się do uczuć
człowieka

Poznawanie nowych osób – obawy
(na co powinieneś/powinnaś zwrócić uwagę?)

