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MATERIAŁY POMOCNICZE 
DLA NAUCZYCIELI
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   Razem raźniej! Jak się dobrze czuć 
  i skutecznie działać w zespole 
  
  Scenariusz na wiedzę o społeczeństwie lub do realizacji 
  w ramach edukacji wczesnoszkolnej

W filmie Uwolnić Poly główna bohaterka z trudem odnajduje się w nowym 
miejscu zamieszkania. Na przykładzie jej relacji z rówieśnikami dzieci zasta-
nowią się, jak pomóc nowym osobom odnaleźć się w grupie i jak tworzyć 
koleżeńskie relacje. Celem zajęć jest integracja zespołów klasowych, zwłasz-
cza w sytuacji pojawienia się nowych osób, oraz ukazanie wartości wspólne-
go działania.

Etap kształcenia:
  klasy I–IV szkoły podstawowej

Przedmiot: 
 wiedza o społeczeństwie lub edukacja wczesnoszkolna

Czas trwania: 
 45 min

Podstawa 
programowa:

 Edukacja wczesnoszkolna: cele kształcenia – wymagania ogólne:

II. 2., 6. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga umiejętność 
rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; po-
trzebę tworzenia relacji; umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywa-
nych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one wystę-
pują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku.

III. 5., 7. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga umiejętność 
tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji 
pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu techno-
logii; umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby doro-
słe, w tym starsze, oraz okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz 
stosownego zachowania.

Temat: 

Opracowanie:
Teresa Łempicka
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  Wiedza o społeczeństwie: cele kształcenia – wymagania ogólne:

III. 1., 6., 8. Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie proble-
mów. Uczeń: rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych; rozpoznaje przy-
padki łamania praw w swoim otoczeniu; rozpoznaje problemy najbliższego 
otoczenia i szuka ich rozwiązań.

Metody:
 praca w grupach, analiza porównawcza, mapa relacji, zabawa design thinking 

/ malowanie farbami

Przygotowa-
nie sali:

 zajęcia można przeprowadzić przed tablicą lub w kręgu; zależnie od wybranej 
zabawy należy nalepić dwie linie taśmy papierowej na podłodze lub przygo-
tować miejsce do malowania farbami

Materiały 
pomocnicze:

 karteczki samoprzylepne w czterech kolorach do notowania, alternatywnie: 
papierowa taśma klejąca, kartki A4, nożyczki lub kartki z celami do wykonania, 
materiały do malowania farbami



Młodzi bohaterowie – charakterystyka postaci (10 min)

Rozmowa: Jakie postacie pojawiły się w filmie Uwolnić Poly?
Według jakich kryteriów możemy pogrupować bohaterów (pierwszo- i drugo-
planowi, dzieci i dorośli, miejscowi i obcy itd.)? Zajęcia będą dotyczyły młod-
szych postaci.

Uczestnicy zajęć dzielą się na cztery grupy. Każda grupa dostaje karteczki sa-
moprzylepne w odmiennym kolorze oraz inną osobę (lub grupę osób) do scha-
rakteryzowania:
• Cecylia (dziewczynka, która uratowała kucyka)
• Bruno (szef bandy – syn rzeźnika)
• inne dzieci z miasteczka (należące do bandy)
• Pablo (chłopiec z cyrku)

Dzieci wypisują na karteczkach to, co wiedzą o danej postaci: cechy charakteru, 
jak postępuje w danej sytuacji, jakie ma relacje z innymi osobami itd. Następnie 
wybierają te karteczki, które najlepiej opisują postać na początku filmu.

1.

Przebieg zajęć
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Przykładowe odpowiedzi:

Kto? Opis z początku filmu Dalsze wydarzenia

Cecylia • smutna
• nieszczęśliwa z powodu rozwodu 

rodziców i przeprowadzki
• nadąsana (w oczach mamy)
• zwana przez dzieci „paryżanką” 

(łatka obcości)
• samotna – nie ma koleżanek w no-

wym miejscu z powodu wakacji
• nieśmiała
• wrażliwa (dostrzega cierpienie ku-

cyka)
• pomysłowa (opracowuje plan)

• próbuje opiekować się kucykiem 
(karmi go kanapkami i leczy mu 
ranę na plecach)

• wesoła (gdy coś jej się uda i gdy 
czuje wsparcie innych)

• przekonująca (dzieci przyłączają się 
do jej misji)

• odważna (chce uratować kucyka 
i wybiera się w niebezpieczną 
podróż)

Bruno • niemiły (wrogo nastawiony do Ce-
cylii)

• przywódca (inne dzieci go słuchają)
• nie wyróżnia się fizycznie na tle 

innych dzieci z bandy 
• pomaga w sklepie ojca

• boi się stracić przywództwo w ban-
dzie

• nie chce być wykluczony (pomaga 
w szukaniu i ukrywaniu kucyka, 
chociaż to nie jego pomysł i począt-
kowo się z nim nie zgadza)

• umie dochować sekretu
• lojalny wobec bandy

dzieci 
z miasteczka

• wesołe
• przyjacielskie
• całe dnie spędzają razem na zaba-

wie
• działają całą grupą
• słuchają się przywódcy

• pomysłowe
• działają razem z Cecylią dla dobra 

kucyka (znajdują kryjówkę i budu-
ją wybieg)

• szybkie
• dobrze znają okolicę

Pablo • smutny
• zastraszony
• chociaż jest dzieckiem, pracuje 

(pomaga przy zwierzętach)
• wrażliwy
• bystry obserwator
• działa na własną rękę 
• kuleje
• nie ma rodziców

• dyskretny (w tajemnicy pomaga 
Cecylii opiekować się kucykiem)

• umie dochować sekretu
• nie skarży się
• jest dzielny
• umie i chce się zaprzyjaźnić z inny-

mi dziećmi
• uczy, jak opiekować się kucykiem
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Budowanie „mapy relacji” (10 min)

Nauczyciel rysuje na tablicy duże koło. Na godzinach 12, 3, 6 i 9 zapisuje imio-
na omawianych postaci. Następnie każda grupa po zewnętrznej stronie koła 
przykleja obok swojego bohatera karteczki, które najbardziej do niego pasują 
w momencie, gdy poznajemy tę osobę. 

Rozmowa: Jakie są relacje między dziećmi na początku: kto z kim się zna, w ja-
kich okolicznościach bohaterowie się poznają, co ich łączy, a co dzieli?

„Przejść przez rzekę” – zabawa integracyjna, którą można wygrać tylko 
przy współpracy międzydrużynowej (15 min)

Dzieci nadal pracują w grupach. Każda z nich otrzymuje jedną kartkę A4. Gru-
py stają po jednej stronie sali. Celem drużyn jest przedostanie się wszystkich 
uczestników na drugą stronę bez stawania na podłodze (bez jej dotykania) – 
nie można chodzić na rękach. Przestrzeń do pokonania można oddzielić linia-
mi, np. z taśmy papierowej przyklejonej na podłodze. Odległość powinna być 
taka, aby dzieci nie mogły jej przeskoczyć. 

Uwaga! Polecenie powinno brzmieć: Waszym celem jest przedostanie się 
przez rzekę. Żeby go osiągnąć, wszystkie osoby muszą znaleźć się po dru-
giej stronie. Nie możecie dotknąć podłogi. Każda drużyna dostaje jedną 
kartkę. Kartka może dotykać podłogi.

Przejście przez rzekę nie ma charakteru rywalizacji. Nie chodzi o to, by któraś 
grupa dotarła tam szybciej. Przy wyjaśnianiu zadania nie należy sugerować 
grupom, że powinny współpracować. Chodzi o samodzielne wywnioskowa-
nie przez dzieci, że wszyscy mają jeden cel i tylko razem go osiągną. Po stro-
nie, gdzie są dzieci, mogą znajdować się dodatkowe narzędzia – umieszczone 
w widocznym miejscu, ale bez podawania na początku informacji, że należy 
z nich korzystać.

Najczęstsze rozwiązania: Jeśli klasa podzielona jest na cztery drużyny, wszyst-
kie dzieci dysponują czterema kartkami A4. Jeśli nawiążą współpracę, mają kil-
ka możliwości. 
a. „Kamienie na potoku” – mogą ułożyć w odległości czterech dużych kroków 

trasę, po której wszyscy po kolei przejdą. (Uwaga! Papier nie może być kre-
dowy, żeby nie było zbyt ślisko).

b. „Tratwa” – mogą połączyć kartki (jeśli po stronie, z której startują, będzie 
dostępna taśma klejąca, ale nie jako narzędzie podane do zadania) i „szura-
jąc” papierem po podłodze, przedostać się po kolei na drugą stronę. Kart-
kę mogą odrzucić (np. składając w formę samolotu). Jest też możliwość 
przedostania się tratwą w dwie osoby – jedna zostaje na brzegu, a druga 
wraca po resztę dzieci.

c. „Most” – cztery kartki pocięte/podarte na wąskie paski, a następnie ułożo-
ne (np. sklejone) na podłodze mogą stać się wystarczającym mostem, żeby 
wszystkie dzieci swobodnie przeszły na drugą stronę bez robienia wielkich 
kroków. (Cztery kartki pocięte na trzy długie paski to ok. 3,5 m długości. 
Odległość między liniami może mieć 4 m. Most ma szerokość 7 cm).

Jeśli podczas sprawdzania różnych możliwości którejś grupie porwie się kartka, 
może dostać następną. Chodzi o to, żeby w jednym czasie każda drużyna dys-
ponowała tylko jedną.

3a.

2.
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Może się zdarzyć, że jedna grupa wymyśli inny sposób pozwalający przedostać 
się na drugą stronę przy użyciu jednej kartki, a pozostałe grupy to podpatrzą 
i będą naśladować. Żeby uniknąć nadmiernej rywalizacji, wyjaśniamy dzieciom 
jeszcze raz cel zadania. Nie było mowy o tym, że ważna jest kolejność itd.

Pytanie podsumowujące ćwiczenie: Co spowodowało, że udało wam się osią-
gnąć cel?

Alternatywna aktywność – mieszanie barw (15 min)

Nauczyciel przygotowuje różne tematy do namalowania przez dzieci. Powinny 
zawierać elementy pomarańczowe, zielone i fioletowe (ciemne lub jasne), np. 
pomarańcza, zachód słońca, łąka z fioletowymi kwiatami itp. 

Drużyny losują temat i dostają farby: jeden kolor podstawowy (żółty, czerwony 
lub niebieski) oraz biały albo czarny. Żeby wykonać zadanie, grupy muszą po-
łączyć siły i prawidłowo pomieszać kolory między sobą. W tej opcji współpraca 
jest oczywista, więc efekt połączenia nastąpi szybciej. Można tak ułożyć tematy 
do namalowania, żeby razem stanowiły całość.

Relacje (10 min)

Po doświadczeniu współpracy dzieci znów analizują „mapę relacji”. Strzałkami 
rysują połączenia między postaciami, naklejają przy nich pozostałe karteczki 
i tworzą nowe, które opisują postawy i zachowania bohaterów z dalszej czę-
ści filmu.

Pytania pomocnicze:
• Co mogło spowodować przemianę bohaterów?
• W jakich okolicznościach uwidoczniają się pewne cechy, które wcześniej 

były niewidoczne?
• Co wpływa na zmianę relacji między dziećmi?
• Co bohaterowie robią razem i dlaczego?

3b.

4.
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Opracowanie:
Teresa Łempicka

   Nie wystarczy pogłaskać. O prawach zwierząt 
  i odpowiedzialnej opiece nad pupilami
  
  Scenariusz z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

Opieka nad zwierzęciem to nie tylko zabawa. Przekonuje się o tym bohaterka 
Uwolnić Poly, gdy postanawia zająć się tytułowym kucem. Analizując jej pery-
petie, dzieci zastanowią się, z czym wiąże się wzięcie odpowiedzialności za do-
mowego pupila. Dowiedzą się również, że zwierzęta mają swoje prawa i o co 
należy zadbać, aby były one właściwie egzekwowane.

Etap kształcenia:
  klasy I–III szkoły podstawowej

Przedmiot: 
 edukacja wczesnoszkolna

Czas trwania: 
 45 min

Podstawa 
programowa:

 Edukacja wczesnoszkolna: cele kształcenia – wymagania ogólne:

II. 7. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga umiejętność 
rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania tych stanów za pomocą wypowiedzi 
ustnych i pisemnych oraz różnorodnych artystycznych form wyrazu.

III. 1. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga świadomość war-
tości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe; po-
trzebę aktywności społecznej opartej o te wartości.

Metody:
 praca w grupach, burza mózgów, kolaż

Temat: 
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Materiały 
pomocnicze:

 Karty ze zdarzeniami z życia Poly’ego i karty ze zdjęciami różnych zwierząt do-
mowych, kadr z filmu z kucykiem oraz materiały do kolażu: 
• opcja 1: tło z kolorowego arkusza A3 lub większego, biała i czarna wąska 

taśma montażowa, czarne markery, biały papier oraz czarno-białe wydruki 
kucyka

• opcja 2: tło z białego arkusza A3, papier kolorowy w dwóch kolorach (np. 
czerwony i zielony, niebieski i żółty), czarne markery oraz czarno-białe wy-
druki kucyka
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Rozmowa wprowadzająca (5 min)

Pytanie główne: Kim jest główna bohaterka filmu?

Cecylia – dziewczynka, która wraz z mamą przeprowadziła się z Paryża do małe-
go miasteczka i uratowała kucyka z cyrku. Może pojawić się pomysł, że to kucyk 
jest głównym bohaterem. To jednak raczej postać, która łączy wszystkie wątki 
i jest powodem tego, że pewne rzeczy się zdarzają.

Świat z punktu widzenia Poly’ego (10 min)

Dzieci dzielą się na cztery grupy. Każda z nich dostaje kartkę z opisem jednej 
filmowej sytuacji (załącznik nr 1). Dzieci mają za zadanie opisać doświadczenia 
Poly’ego i nazwać uczucia kucyka w danej sytuacji. Dyskutują o swoich propo-
zycjach.

Pytania pomocnicze:
• Kiedy Poly czuł się najlepiej?
• Czy w którymś momencie Poly był szczęśliwy? Dlaczego?
• Czy Poly mógłby być szczęśliwy w cyrku? Co musiałoby się zmienić? 
• Czy Poly był zadowolony z życia w szklarni?

1.

2.

Przebieg zajęć



Zwierzęta mają różne potrzeby (15 min)

Dzieci nadal pracują w grupach. Losują karty z różnymi zwierzętami (załącznik 
nr 2). Na kartach wypisują, co danemu zwierzęciu należy zapewnić, aby zadbać 
o jego odżywianie, zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną. Następnie 
dzielą się wynikami swojej pracy.

Celem ćwiczenia jest pokazanie, że opieka nad zwierzętami wiąże się nie tyl-
ko z czułością (pozytywnym podejściem do nich, niekrzywdzeniem ich), ale 
też z rozpoznaniem potrzeb i zadbaniem o ich spełnienie (karmienie, opieka 
weterynarza, spacery/swobodny ruch, czyszczenie klatki/kuwety, zabawa itd.). 
Dla wszystkich zwierząt te potrzeby są uniwersalne, ale spełnia się je na różne 
sposoby. W trakcie rozmowy warto wprowadzić i wyjaśnić pojęcie „odpowie-
dzialność”.

Prawa zwierząt (10 min)

Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę. Lewą kolumnę tytułuje Prawo zwierzęcia, 
a prawą – Obowiązek człowieka.

Burza mózgów: Dzieci opisują, jakie prawa powinny mieć zwierzęta. Do każdej 
propozycji określają, z jakim obowiązkiem człowieka jest ono związane. Na-
uczyciel wypisuje propozycje na tablicy.

3.

4.

Prawo zwierzęcia Obowiązek człowieka

bezpieczeństwo transportować w bezpieczny sposób (np. w za-
bezpieczonym transporterze) 

życie bez bólu nie bić zwierząt; reagować, gdy ktoś krzywdzi 
zwierzę

komfort zapewnić odpowiednią temperaturę, właściwe 
warunki

odpoczynek zapewnić równowagę między pracą a wypo-
czynkiem dla zwierząt pracujących (w policji, 
przy terapii itp.)

Kolaże o prawach zwierząt – praca w grupach (20 min)

Dzieci ponownie dzielą się na zespoły. Każdy z nich wybiera jedno prawo 
z tych, które zostały zaproponowane podczas burzy mózgów. Tworzą plakaty  
(kolaże), które razem powinny stworzyć cykl – kampanię na rzecz praw zwie-
rząt. Elementem wspólnym będzie zdjęcie Poly jako ambasadora praw zwierząt 
(propozycja zdjęcia Poly do wykorzystania znajduje się w załączniku nr 3).

Przykładowe odpowiedzi:

5.
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Aby usprawnić pracę i pobudzić kreatywność, dzieci powinny korzystać z ogra-
niczonej liczby materiałów:
• opcja 1: tło z kolorowego arkusza A3 lub większego, biała i czarna wąska 

taśma montażowa, czarne markery, biały papier oraz czarno-białe zdjęcie 
Poly,

• opcja 2: tło z białego arkusza A3, papier kolorowy w dwóch kolorach (np. 
czerwony i zielony, niebieski i żółty), czarne markery oraz czarno-białe zdję-
cie Poly.

Podsumowanie: Prezentacja prac na forum klasy oraz szkoły – miniwystawa na 
korytarzu, która podkreśli rangę problemu.



Załączniki

Załącznik 1
Filmowe sytuacje

Poly występuje w cyrku.

Poly znajduje się w szklarni.

Poly podróżuje z Cecylią.

Poly mieszka w parku przy zamku.
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Załącznik 2
Potrzeby zwierząt

BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

ZDROWIE ODŻYWIANIE
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BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

ZDROWIE ODŻYWIANIE
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BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

ZDROWIE ODŻYWIANIE
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BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

ZDROWIE ODŻYWIANIE
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Załącznik 3
Zdjęcie Poly
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