
MATERIAŁY EDUKACYJNE
INSPIROWANE FILMEM „PAN ZABAWKA”



 Gatunek: komedia

 Produkcja: Francja 2022

 Reżyseria polskiej wersji językowej: Maciej Kosmala

 Dialogi w polskiej wersji językowej: Piotr Cieński

 Obsada polskiej wersji językowej:
SAMY – Albert Osik

ALEXANDER – Krzysztof Tymiński
ALICE – Elżbieta Nagel

PHILIPPE – Adam Bauman
POUZIER – Aleksander Mikołajczak

JEAN LUIS – Maciej Kosmala
HENRI – Przemysław Stippa
LEA – Dominika Łakomska

MILO – Maciej Maciejewski
 
 W pozostałych rolach:
 Michał Konarski, Artur Dziurman, Anna Sroka-Hryń, Dariusz Błażejewski, Justyna Orzechowska,  
 Jan Aleksandrowicz-Krasko, Bartłomiej Nowosielski i inni.

 
Komedia o przyjaźni, zabawie i prawdziwej radości, które są silniejsze i ważniejsze od wszystkich 
pieniędzy tego świata – nawet jeżeli ma się do czynienia z najbardziej rozkapryszonym 
synem miliardera! Gwiazdy hitów: „Amelia”, „Asteriks i Obeliks: Misja Kleopatra” i „Asteriks 
na Olimpiadzie” (Jamel Debbouze) oraz produkcji: „Poznajmy się jeszcze raz” (Daniel Auteuil), 
„Spódnice w górę!” (Alice Belaïdi), a także „Skarb Mikołajka” (Simon Faliu) w zwariowanym 
filmie twórcy „Lucky Luke’a” – Jamesa Hutha. Jest to remake kultowej francuskiej komedii 
„Zabawka” w reżyserii Francisa Vebera (twórcy ikonicznych komedii takich jak „Plotka” czy 
„Kolacja dla palantów”) z 1976 roku. Czy przyjaźń można kupić? Nie, ale jak ma się przyjaźń 
to nie trzeba już niczego więcej kupować!
 
Alexander jest synem miliardera, który ma prawie wszystko, co może wymarzyć sobie dziecko. 
Jego pokój to multimedialne cudo techniki, które za jednym kliknięciem zamienia się w wypełnioną 
gwiazdami i planetami przestrzeń kosmiczną, a prywatna sala kinowa czy salon gier są tylko kilka 
kroków dalej. Jednak relacja chłopca ze swoim ojcem jest daleka od ideału, zwłaszcza, że od wielu 
lat mężczyzna samotnie wychowuje dziecko. Pewnego dnia w firmie miliardera zostaje zatrudniony 
Samy – sympatyczny pracownik o niezwykle beztroskim i wesołym usposobieniu, który wspólnie 
ze swoją żoną spodziewa się wkrótce swojego pierwszego dziecka. Alexander namawia ojca, 
aby ten z okazji urodzin podarował mu nietypowy prezent. Prezentem tym jest Samy, który dostaje 
nowe zadanie służbowe – ma spędzać czas z rozkapryszonym synem miliardera. Początki będą 
trudne, ale już wkrótce Alexander przekona się, że pieniądze i przedmioty w życiu to nie wszystko. 
Najważniejsza jest szczerość, przyjaźń i beztroska radość – a tego wszystkiego Samy ma pod 
dostatkiem!

Czy przyjaźń można kupić? Nie, ale jak ma się przyjaźń 
to nie trzeba już niczego więcej kupować!

 
„Pan Zabawka” w kinach od 30 grudnia.
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„Pan Zabawka” jest w 100% sukcesem! 
– LE FIGARO –  

Reżyser serwuje ultraśmieszne gagi, film jest absolutnie zabawny!
– LE PARISIEN –

 
Ciepły remake, prowadzony przez Jamela Debbouze na superdoładowaniu!

– VOICI –

Urocza rozrywka o ojcach, synach i miłości.
– TELERAMA – 
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„NASZE ZABAWKI”

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  wyjaśnia rolę zabawy w życiu człowieka
  podaje przykłady najstarszych zabaw i zabawek
  opisuje wygląd wybranych zabawek
  klasyfikuje zabawki ze względu na rodzaj, funkcjonalność i materiał, z jakiego zostały wykonane
  rozpoznaje zabawki po dotyku
  przestrzega ustalonych zasad zabawy
  zdaje sobie sprawę, że zwierzę nie jest zabawką i ma swoje prawa
  potrafi wskazać naganne zachowania wobec zwierząt
  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
  zgodnie współpracuje podczas pracy w zespole
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Cele ogólne:
  wzbogacenie wiadomości uczniów na temat specyfiki i funkcji zabawek
  doskonalenie mowy komunikatywnej i uczenie się dyskutowania
  wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości poznawczej

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik; pudełko z wyciętymi otworami, opaska na oczy, różnego 
rodzaju zabawki, materiały do zabawy badawczej i eksperymentów (1) – płyta CD, nakrętka z zaworkiem 
od butelki po płynie do mycia naczyń, balonik, plastelina; (2) – stojak z tworzywa lub tektury, magnesy 
pierścieniowe z otworem w środku; (3) – szklane, wysokie i przezroczyste naczynie z szerokim dnem, 2 torebki 
sody oczyszczonej, 250 ml octu 10%, pokrywka na naczynie, torebka śniadaniowa, folia aluminiowa

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas I szkoły podstawowej
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Nawiązanie do filmu „Pan Zabawka”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat bohaterów filmu i ich przygód

„Co to jest zabawka?” – burza mózgów:
  zapoznanie dzieci z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
  swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
  wybór najtrafniejszych wypowiedzi

Zabawka – przedmiot służący dzieciom do zabawy (Sjp)
Zabawka – przedmiot wykonany głównie do celów zabawowych, przeznaczony do użytku zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe oraz dla zwierząt 
(Wikipedia)

4



„Moja ulubiona zabawka” – swobodne wypowiedzi uczniów:
   wymienianie nazw zabawek
   podział zabawek ze względu na funkcjonalność
     klocki
     pojazdy
     układanki
     lalki i pluszaki
     gry (planszowe, zręcznościowe, słowne, logiczne)
     gry elektroniczne
     zabawki muzyczne
   dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami

„Zaczarowane pudełko” – zabawa dydaktyczna:
    prezentacja pudełka z wyciętymi z boku otworami
    wyjaśnienie zasad zabawy
    zadaniem ucznia jest włożenie rąk w otwory i wybranie jednej ukrytej w nim zabawki, a następnie nazwanie  
   jej, określenie wielkości, opisanie kształtu i materiału, z jakiego została wykonana oraz funkcji
   drewno
   tworzywo sztuczne
   materiał tekstylny
   papier (tektura, karton)
    po wyjęciu zabawki z pudełka należy podsumować spostrzeżenia i wypowiedź ucznia

„Kamień, papier, nożyce” – zabawa integracyjna:
   zapoznanie uczniów z zasadami gry:
   uczniowie dobierają się parami
   każdy gracz ma do wyboru jeden z trzech symboli, które chce pokazać: papier, kamień, nożyce; papier to  
    otwarta dłoń, kamień – zaciśnięta pięść, nożyce – wyeksponowane dwa palce
   gracze pokazują symbole jednocześnie na umówiony sygnał, wysuwając do przodu prawą dłoń ułożoną na  
    kształt jednego z symboli
   po wysunięciu dłoni należy porównać symbole zgodnie z poniższą zasadą: kamień – tępi nożyczki; nożyce  
    – tną papier; papier – owija kamień
   pokazanie tego samego oznacza remis, więc grę należy powtórzyć
   uczestnik, który wygrał rundę, rozgrywa kolejną
   rozgrywki w parach
   prezentacja zwycięzcy

„Jak z biegiem lat zmieniały się zabawki i zabawy?” – oglądanie filmu edukacyjnego Fundacji Uniwersytet Dzieci (3’40):
https://www.youtube.com/watch?v=e-Nz5eNQ1ps

   dzielenie się spostrzeżeniami na temat najstarszych zabaw i zabawek
   swobodne wypowiedzi na temat znanych dzisiaj zabaw sprzed wielu lat
   zwrócenie uwagi na rolę zabawy i zabawek w życiu człowieka

„Czy człowiek lub zwierzę może być zabawką?” – próba dyskusji:
 
   wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
   próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
   podejmowanie prób obrony własnego zdania
   podsumowanie dyskusji
   zabawką nie może być żadna istota żywa
   wskazanie nagannych zachowań ludzi wobec zwierząt

„Fascynujące zabawki” – zabawy badawcze i eksperymenty:

   podział uczniów na zespoły
   zapoznanie z instrukcją
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Poduszkowiec
https://www.youtube.com/watch?v=dSPmbngFjzU

Lewitujące magnesy
https://www.youtube.com/watch?v=QRl6k9dZOd0

Lewitujące łóżko
interesujący fragment jest od 2’50 https://www.youtube.com/watch?v=TsRHdG7DYw4

     przygotowanie materiałów
     samodzielna praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela
     dzielenie się spostrzeżeniami
     prezentacja wniosków
     podsumowanie działań i osiągnięć uczniów.

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Potrzebne materiały:
płyta CD / nakrętka z „zaworkiem” od butelki po płynie do mycia naczyń / balonik / plastelina
Wykonanie: 
umocuj nakrętkę do płyty CD na samym środku (w miejscu otworu płyty) za pomocą plasteliny. Nadmuchaj balonik 
i zakręć jego koniec, aby powietrze nie uciekało, następnie nałóż balonik na korek, otwórz zaworek w nakrętce  
i obserwuj jak zachowuje się poduszkowiec. Wypróbuj różne podłoża dla poduszkowca np. połóż go na gazecie, 
obrusie, drewnianym blacie, na szkle. Co zaobserwowałeś?

Potrzebne materiały:
stojak z tworzywa lub tektury / magnesy pierścieniowe (z otworem w środku)
Wykonanie: 
nałóż magnes na stojak, potem dodawaj kolejne
Ważne: magnesy muszą być skierowane do siebie tymi samymi biegunami, aby się odpychały.

Potrzebne materiały:
szklane wysokie i przezroczyste naczynie z szerokim dnem (np. akwarium 5 l lub duży słój) / soda oczyszczona 
2 torebki / ocet 10% 250 ml / pokrywka na naczynie / torebka śniadaniowa / folia aluminiowa
Wykonanie: 
do szklanego naczynia wsyp 2 torebki sody, następnie dodaj ocet i przykryj pokrywką naczynie, aby powstający gaz 
nie ulotnił się. Nadmuchaj torebkę śniadaniową i zawiąż; powstały balonik powoli wkładaj do szklanego naczynia.
Balonik nie powinien dotykać dna naczynia, a lewitować w naczyniu. Spróbuj wysunąć wnioski, dlaczego tak się stało? 
Spróbuj inaczej: zamiast balonika z torebki użyj folii aluminiowej – zbuduj łóżko.
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„SKĄD BIORĄ SIĘ EMOCJE?”

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  rozumie pojęcie emocji
  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje
  wymienia emocje przyjemne i nieprzyjemne
  opisuje sytuacje, w których czuje radość, smutek, strach, złość
  opisuje zachowania towarzyszące emocjom
  wie, że emocje są nieodłącznym elementem naszego życia
  wie, że nasze emocje mają wpływ na innych
  szanuje emocje swoje i innych osób
  zna sposoby wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie
  wyszukuje w diagramie wyrazy określające emocje
  prawidłowo reaguje ruchem na słyszaną muzykę
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Cele ogólne:
  rozwijanie umiejętności dostrzegania, rozpoznawania i nazywania emocji
  uświadomienie roli emocji w życiu człowieka i relacjach z innymi ludźmi
  kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami
  wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik; karteczki, na których są rozpoczęte zdania wyrażające 
daną emocję; dla każdego ucznia: lusterko, karteczki z napisem: TAK, NIE

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas II szkoły podstawowej
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Nawiązanie do filmu „Pan Zabawka”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat bohaterów filmu, ich przygód i emocji

„Czym są emocje?” – tworzenie mapy myśli:
   określanie głównego tematu mapy myśli
   dodawanie głównych gałęzi do mapy myśli
   dodawanie kolejnych słów kluczowych
   łączenie słów za pomocą linii i strzałek, żeby można było dostrzec powiązania i hierarchię informacji
   uzupełnianie mapy o proste rysunki, grafiki lub symbole
   próba zdefiniowania pojęcia emocje
   odczytanie informacji ze „Słownika języka polskiego”
   emocja – silne uczucie wywołane jakąś sytuacją 

„Moje emocje” – oglądanie filmu edukacyjnego (2’28):
https://www.youtube.com/watch?v=Gdb65iNy-No
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   nazywanie podstawowych emocji
   radość, złość, smutek, strach
   opisywanie zachowań towarzyszących emocjom
   swobodne wypowiedzi na temat wpływu emocji na nasz nastrój i relacje z innymi ludźmi

„Jestem wesoły, jestem smutny” – zabawa z wykorzystaniem lusterek:
   uczniowie patrząc w małe lusterka, wykonują miny według instrukcji nauczyciela
   Jesteś wesoły, jesteś smutny/zły/przestraszony…

„Wesoła i smutna melodia” – zabawa muzyczno-ruchowa:
https://www.youtube.com/watch?v=wBTcwxmIR4s

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo

   uczniowie poruszają się w rytm muzyki: powoli ze spuszczoną głową (gdy muzyka jest smutna) lub poskokami 
(gdy muzyka jest wesoła)

„Jakie to emocje?” – grupowanie:
https://learningapps.org/view12307081

   oglądanie obrazków przedstawiających różne emocje
   przesuwanie obrazków na odpowiednie pole
   podsumowanie działań uczniów

„Takie same emocje”– tworzenie par:
https://learningapps.org/view12307226

   oglądanie fotografii przedstawiających różne emocje
   łączenie w pary zdjęć przedstawiających takie same emocje
   podsumowanie działań uczniów

„Znajdź emocje” – wykreślanka:
https://learningapps.org/10043843

   wyszukiwanie i wykreślanie w diagramie nazw najważniejszych emocji
   wspólne odczytywanie opisu emocji
   dzielenie się spostrzeżeniami

„Niedokończone zdania” – zabawa dydaktyczna:
   uczniowie losują karteczki, na których są rozpoczęte zdania wyrażające daną emocję
   zadaniem uczniów jest dokończenie wypowiedzi
   Czuję smutek, gdy …
   Czuję radość, gdy …
   Czuję strach, gdy …
   Czuję wstyd, gdy …
   podsumowanie wypowiedzi uczniów
   mamy prawo do przeżywania różnych emocji
   wszystkie emocje są nam potrzebne

„Jak ludzie wyrażają swoje emocje?” – oglądanie filmu w kanale YouTube (1:39):
https://www.youtube.com/watch?v=Nlo4rAYnnJY

   wyróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych
   wymienianie właściwych sposobów reagowania na emocje innych osób
 

„Tak czy nie?” – zabawa dydaktyczna:
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   nauczyciel czyta zdania dotyczące emocji, a uczniowie podnoszą karteczki z napisem tak albo nie w zależności od 
sytuacji
   Kiedy czuję radość, wesoło podskakuję.
   Kiedy jest mi smutno, płaczę.
   Kiedy jestem zły, biję inne dzieci.
   Kiedy boję się, uciekam.
   Kiedy ktoś mnie zdenerwuje, przezywam go.

„Zły humorek” – słuchanie wiersza Doroty Gellner:
http://bibl.plocman.pl/humorek.htm

https://www.youtube.com/watch?v=2ZiqVi5muTE

   swobodne wypowiedzi uczniów na temat właściwych sposobów wyrażania emocji

„Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?” – burza mózgów:
   swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
   wybór najtrafniejszych wypowiedzi
   podsumowanie wypowiedzi uczniów
   nie ma złych emocji – bywają jednak złe sposoby reagowania na różne sytuacje związane z brakiem  
    umiejętności radzenia sobie z emocjami
   w sytuacjach trudnych emocjonalnie warto szukać wsparcia u dorosłych.

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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„CZY PIENIĄDZE DAJĄ SZCZĘŚCIE?”

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  wie, jakie jest znaczenie pieniądza w codziennym życiu
  rozumie znaczenie pieniądza pośród innych wartości
  wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem
  wyjaśnia, co daje ludziom szczęście
  zna przysłowia o pieniądzach i potrafi je zinterpretować
  sprawnie liczy pieniądze i porównuje ceny produktów
  swobodnie wypowiada się na forum klasy
  uczy się dyskutowania, wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi z umiejętnością uważnego  
   słuchania partnera
  zgodnie współpracuje podczas pracy w zespole
  rozwija poczucie rytmu i bawi się przy muzyce
  odczytuje zakodowany tekst
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Cele ogólne:
  uświadomienie znaczenia pieniądza w codziennym życiu
  wdrażanie do rozumienia, że bogactwo materialne nie musi dawać szczęścia
  przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji
  budowanie poczucia własnej wartości

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik; paski żółtego papieru; materiały dla każdego ucznia: kartki, 
kredki ołówkowe, karta pracy (przysłowia i ich interpretacja), szyfr i zakodowany tekst

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas III szkoły podstawowej
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Nawiązanie do filmu „Pan Zabawka”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu oraz Alexandra – syna miliardera

„Co to znaczy być bogatym?” – burza mózgów:
  przypomnienie zasad obowiązujących podczas burzy mózgów
  swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
  wybór najtrafniejszych wypowiedzi
  podsumowanie wypowiedzi uczniów
   bogaty jest ten, który posiada dużo pieniędzy i dóbr materialnych

„Liczenie i porównywanie pieniędzy” – gra interaktywna:
https://wordwall.net/pl/resource/34982776/edukacja-wczesnoszkolna/liczenie-por%c3%b3wnywanie-pieni%c4%99dzy

   zapoznanie z zasadami gry
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 rozwiązywanie zadań
 porównywanie wyników w rankingu
 podsumowanie działań uczniów

„Gdybym był bogaty” – zadanie graficzne:

 rysowanie przedmiotów, które uczniowie chcieliby kupić, gdyby byli bogaci
 szukanie odpowiedzi na pytanie, czy te przedmioty dają szczęście

„Chciwość nie popłaca” – oglądanie bajki „Smerfy”:
https://www.youtube.com/watch?v=0qqd5l0XpgI

 dzielenie się spostrzeżeniami na temat znaczenia bogactwa pośród innych wartości

„Co daje nam szczęście?” – zestawienie poglądów uczniów w formie słoneczka:
 podział grupy na zespoły
 dyskusja w zespołach
 zapisywanie wyników dyskusji w formie haseł na 3 paskach żółtego papieru
 praca na forum klasy: układanie na podłodze pasków papieru z hasłami wokół okręgu (w formie słoneczka) –  

  kartki z treścią haseł tworzą promienie
 spacer wokół słoneczka – zapoznanie się z treścią haseł
 dyskusja dotycząca zawartości promyków
 podsumowanie wypowiedzi uczniów

szczęście daje nam rodzina, miłość, zdrowie, przyjaciele, pomaganie innym

„Kiedy szczęście Cię rozpiera” – zabawa ruchowa przy muzyce (1:46):
https://www.youtube.com/watch?v=cMwXYUjERmk

 uczniowie ustawiają się w kole, maszerują w miejscu i wykonują czynności zgodnie ze słowami piosenki: 
  klaskanie, tupanie, wołanie „hurra!”

„Czy pieniądze dają szczęście?” – próba dyskusji:
 wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
 próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
 podejmowanie prób obrony własnego zdania
 podsumowanie dyskusji przez nauczyciela

ludzie bogaci nie zawsze są szczęśliwi
pieniądze szczęścia nie dają, ale pomagają w życiu
ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się bogactwem

„Nie ten bogaty, co ma dukaty” – karty pracy (praca indywidualna):
 odczytywanie przysłów i dobieranie zdań zgodnie z interpretacją
 sprawdzenie poprawności wykonania zadania
 dzielenie się spostrzeżeniami

Nie ten bogaty, co ma dukaty. Czas jest wartościowy. Tracąc go, traci się pieniądze, które 
by się wtedy zarobiło.

Biednemu zawsze wiatr w oczy. W każdej chwili może nastąpić nagła odmiana losu, na złe 
lub na dobre.

Bogatemu to i byk się ocieli. Pieniądze szczęścia nie dają.

Czas to pieniądz. Dzięki cierpliwemu oszczędzaniu, można zgromadzić więcej 
pieniędzy.

Fortuna kołem się toczy. Biednej osobie zawsze wszystko dzieje się na przekór.

Grosz do grosza, a będzie kokosza. Człowiek zamożny zawsze ma szczęście.

4

5

6

7

8

9

11



„Ważniejsze od pieniędzy” – rozwiązywanie zaszyfrowanego tekstu (słów Jana Pawła II):
 samodzielne próby odczytania szyfru
 zapoznanie ze sposobem rozwiązania zadania
 wyszukiwanie liter w diagramie według kodu literowo-cyfrowego
 odczytanie zaszyfrowanego tekstu

1 2 3 4 5 6 7 8

A K D E W B Z C N

B M Z X G J T U P

C P O I U H Y S M

D T A S D F G H J

E R E W Y U I O P

F I R C E Z T A Q

G T E R Ź S E U N

H E D Ą P T S L W

KOD
A-5,C-2,B-4,D-2,M-6,C-6,C-8/G-8,C-3,A-3/B-5,E-2,C-7,B-6/G-1,A-3,G-8/A-1,B-6,E-7/
B-8,E-7,G-5,C-3,F-7,A-2,D-2/H-7,A-3,F-3,B-2/M-6,A-3,G-8/A-1,B-6,E-7/A-2,F-7,B-5,G-2.

Hasło

 wspólna interpretacja sentencji
Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.

 podsumowanie działań i osiągnięć uczniów.

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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„CO DAJE PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE?”

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi zaprezentować własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki, określa problematykę 
utworu.

Cele ogólne:
  rozpoznaje fikcję literacką
  rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach, ze szczególnym uwzględnieniem  
   ich w prozie realistycznej, fantastycznonaukowej lub utworach fantasy (I.1.2); 
  określa tematykę oraz problematykę utworu (I.1.12)

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Metody: 
problemowa, słowno-poglądowa, burza mózgów, dyskusja 

Środki dydaktyczne: 
karty pracy

Uwaga!
Przed obejrzeniem filmu należy przeprowadzić z uczniami rozmowę o fikcji literackiej/filmowej, o tym, że sceny 
przedstawione w filmie są tylko wizją autora, mają służyć przekazaniu ważnych prawd, ale nie pokazują realnych 
sytuacji. 
Film można potraktować jako kontekst do omawiania lektury obowiązkowej „Charlie i fabryka czekolady”, czyli obejrzeć 
po omówieniu lektury lub po obejrzeniu filmu. 

Scenariusz lekcji języka polskiego 
dla uczniów klas IV–V szkoły podstawowej

1

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Wprowadzenie 

Przeprowadź wśród uczniów wcześniej przygotowaną ankietę dotyczącą wrażeń związanych z filmem „Pan Zabawka”. 
Przykładowe pytania do ankiety:

   Co podobało Ci się najbardziej?
   Czy polubiłaś/łeś głównych bohaterów? 
   Jak zachęciłabyś/łbyś swoich rówieśników do obejrzenia filmu? 
   Następnie wspólnie przedstawcie odpowiedzi na forum klasy. 

13



Faza zasadnicza

Metodą burzy mózgów poszukajcie odpowiedzi na pytania, dlaczego chłopca przed spotkaniem Samy’ego nic nie 
cieszyło? Dlaczego niczego nie pragnął? 

Przykładowa odpowiedź: Po śmierci mamy chłopiec stracił jedyną bliską osobę, cierpiał, ponieważ nikt tak naprawdę nie 
troszczył się o niego i nie spędzał z nim czasu. 

Podziel uczniów na grupy 4-, 5-osobowe, następnie rozdaj karteczki z zadaniem:
   Grupa 1. Wypiszcie, jakie rzeczy/dobra posiadał Alexander. 
   Grupa 2. Wypiszcie, co naprawdę cieszyło Alexandra. 

Kiedy zorientujesz się, że uczniowie skończyli pracę (ok. 10 minut), porozmawiajcie o wynikach pracy grup – rezultaty 
pracy może prezentować przedstawiciel grupy wybrany przez nauczyciela.

Podczas prezentacji wyników prac grupy, zapisuj je – poproś ucznia, który czytelnie pisze – na tablicy, używając 
dwóch kolorów kredy – odpowiedzi grupy 1. po jednej, a grupy 2 po drugiej stronie.

Przykładowe rozwiązanie: 

Jakie rzeczy/dobra posiadał Alexander?   Co naprawdę cieszyło Alexandra?

Wspólnie odpowiedzcie sobie na pytanie „Co jest sekretem szczęścia według Alexandra?” 

Uczniowie powinni zauważyć, że pieniądze i wszystko to, co posiadał chłopiec, nie dawało mu szczęścia – miał 
wszystko, o czym zamarzył, ale nie był szczęśliwy. Cierpiał, ponieważ był samotny. Dopiero spotkanie Samy’ego  
i wspólne zabawy wywołały na twarzy Alexandra uśmiech – otocz jedną linią rzeczy, które cieszyły chłopca, a które 
wyliczyła druga grupa. 
W zeszycie możecie zanotować myśl, np. „bez względu na to, jak wiele posiadasz, bez kogoś, z kim mógłbyś to 
dzielić, rzeczy są bez wartości”. 

2

3

4

Wspaniały pokój, który 
mógł zamienić 
np. w przestrzeń kosmiczną.

Personel gotowy na każde jego 
wezwanie i spełniający wszystkie 

jego wymagania i zachcianki.

Piękny dom – pałac,  
w którym mieszkał.

Wszystko to, co robił z Samy’m
– wspólne gry

– zabawa w domku na drzewie
– wizyta na osiedlu i w domu Samy’ego

Salę z wszystkimi grami, 
o jakich mógł  
tylko pomarzyć.

Miniauto
Własny kanał 

i program w sieci. 

Dom na drzewie 
jak z filmu. 

Alexander  
i jego 
świat
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Podsumowanie

Na zakończenie lekcji spytaj uczniów, jak sądzą, czy kiedy Alexander przejmie po ojcu majątek, będzie nim zarządzał 
tak jak on? Jeśli nie, to dlaczego? 

 Praca domowa: 
 Narysuj plakat, który będzie ilustracją przysłowia: „Pieniądze szczęścia nie dają”.   

Agnieszka Krasnodębska, nauczycielka jezyka polskiego w szkole podstawowej i liceum.
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„KIEDY OCZY ALEKSANDRA STAŁY SIĘ 
NIEBIESKIE?” – piszemy charakterystykę 
głównego bohatera filmu „Pan Zabawka”.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi zaprezentować własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki, określa problematykę 
utworu, tworzy charakterystykę.

Cele ogólne:
  wyrabia i rozwija zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury (pp I.1)  
  rozwijanie zdolności dostrzegania prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się  
   tymi wartościami (pp I.4) 
  wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury (pp I.2)
  kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej (pp I.3)  
  rozwija umiejętność wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych (pp III.2)

Formy pracy: 
praca zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody: 
problemowa, słowno-poglądowa, burza mózgów, dyskusja, rozmowa kierowana

Scenariusz lekcji języka polskiego 
dla uczniów klas VI–VII szkoły podstawowej

1

2

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wprowadzenie 
Porozmawiaj z uczniami na temat wrażeń związanych z filmem „Pan Zabawka”. Staraj się moderować rozmowę, 
zadając pytania: co podobało się Wam najbardziej? które sceny zrobiły na Was największe wrażenie? dlaczego 
właśnie te? Prawdopodobnie uczniowie będą mówić, że film jest wzruszający – dopytaj, co przez to rozumieją, co 
ich zdaniem wpływa na takie odbieranie filmu? Spytaj, jak uczniowie zachęciliby swoich rówieśników do obejrzenia 
filmu?

Faza zasadnicza
Poproś uczniów, aby odtworzyli losy Alexandra – nie akcję filmu, ale życiorys chłopca. Możesz podzielić klasę na trzy 
części i każdej grupie przydzielić inny fragment losów Alexandra, następnie wspólnie na tablicy zapiszcie w punktach 
wydarzenia.

Przykładowe rozwiązanie:

1. Czasy, kiedy była z nim mama – przed chorobą – prawdopodobnie był szczęśliwy.
2. Choroba mamy – bezsilność Alexandra.
3. Śmierć mamy z dala od bliskich.
4. Pogrzeb mamy – brak wsparcia ze strony ojca.
5. Alexander zamyka się w sobie, cierpi, niczego nie pragnie.
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6. Urodziny chłopca – wybór Samy’ego jako prezentu – postawienie na swoim.
7. Zabawy z Samy’m w domu Alexandra.
8. Samy zostaje na dłużej – na prośbę pana Étienne’a.
9. Alexander słyszy słowa krytyki wypowiadane przez Samy’ego.
10. Polowanie na białego królika – Samy porzuca pracę u Étienne’a.
11. Samy wraca do pałacu Alexandra – chłopiec przekonuje się, że za pieniądze może mieć wszystko.
12. Samy i Alexander świetnie się bawią.
13. Samy prosi pana Étienne’a, aby obejrzał z synem mecz – miliarder rezygnuje z planów i wraca do domu.
14. Samy rozmawia z ojcem chłopca – udziela mu rad, jak powinien postępować z ludźmi.
15. Samy zostaje wyrzucony z posiadłości za grę na fortepianie.
16. Alexander ucieka z domu – spędza cały dzień – świetnie się bawiąc na osiedlu i w domu Samy’ego.
17. W sieci pojawia się film z Samy’m, który zostaje wykorzystany przez strajkujących.
18. Alexander ukrywa Samy’ego w domku na drzewie.
19. Alexander przekonuje ojca do tego, aby nie zamykał nierentownej fabryki, w której pracują rodzina i przyjaciele Samy’ego.
20. Alexander i jego ojciec pomagają Samy’emu dotrzeć do szpitala, gdzie rodzi się jego córka.
21. Alexander z ojcem spacerują boso po trawie.

Metodą burzy mózgów ustalcie, jakie wydarzenia z życia Alexandra wpłynęły na jego zachowanie.
Przykładowe odpowiedzi:
   Choroba i śmierć mamy.
   Odtrącenie przez ojca.
   Zastępowanie obecności spełnianiem zachcianek.
   Alexander niczego nie pragnął – wszystko, czego chciał, natychmiast otrzymywał.
   Brak przyjaciół – w elitarnej szkole dla dzieci miliarderów nie ma przyjaciół.

Kiedy Alexander zaczął się zmieniać? Co wpłynęło na jego zachowanie.

Przykładowe odpowiedzi:
   Spotkanie z Samy’m – zabawa i czas spędzony z przyjacielem.
   Dzień spędzony na osiedlu i w domu Samy’ego.
   Zachowanie ludzi, kiedy zobaczyli film z Samy’m.
   Radość z pomocy przyjacielowi – radość z narodzin córeczki Samy’ego.

Alexander – bohater dynamiczny.
Zwróć uwagę uczniów, że Alexander to bohater dynamiczny – chłopiec zmienia się, a my widzowie jesteśmy świadkami 
tej zmiany. Bohater filmu na końcu opowieści zupełnie nie przypomina postaci poznanej na początku.

Spytaj uczniów, czy mogą wymienić innych bohaterów dynamicznych z lektur, które poznali podczas lekcji języka 
polskiego? Prawdopodobnie wymienią takich bohaterów jak Ebenezer Scrooge, Jacek Soplica, Marek Winicjusz. 
Możesz zwrócić uwagę młodzieży, że we wszystkich wymienionych przypadkach zmiana następowała we wnętrzu 
i zachowaniu bohatera, ale także była zauważalna w wyglądzie. Spytaj, jak to wygląda w przypadku Alexandra? 
Prawdopodobnie uczniowie zauważą, że chłopiec nie zmienia się zewnętrznie – zmieniają się jego oczy – z ponurych, 
„złych” – stają się jasne i pogodne. To doskonała ilustracja powiedzenia, że oczy są zwierciadłem duszy – Alexander 
po przemianie był zupełnie innym, empatycznym i dobrym chłopcem.

Podsumowanie
W filmie „Pan Zabawka” wszystko kończy się dobrze, ale jest to zakończenie otwarte, poproś uczniów, aby wymyślili 
– dopisali dalsze losy Alexandra, np. co zrobił, kiedy dorósł i był bardzo bogaty i wpływowy.

 Praca domowa
 Napisz charakterystykę Alexandra bohatera filmu „Pan Zabawka”, zwróć uwagę przede wszystkim na zmianę,  
 jaka w nim zaszła.

Agnieszka Krasnodębska, nauczycielka jezyka polskiego w szkole podstawowej i liceum.
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„CZY KRYTYK MUSI BYĆ KRYTYCZNY?”
– piszemy recenzję filmu „Pan Zabawka”.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
  określa tematykę oraz problematykę utworu
  nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst
  określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi
  przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia
  wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach
  wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera;
  określa temat i główną myśl tekstu
  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); wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych (filmu, […])
  odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia
  tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując  
   odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny
  rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi
  zna zasady budowania akapitów
  tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych:[…] recenzja

Cele ogólne:
  wyrabia i rozwija zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury (pp I.1)   
  rozwijanie zdolności dostrzegania prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi 
   wartościami (pp I.4) 
  wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury (pp I.2)  
  kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej (pp I.3)
  rozwija umiejętność wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych (pp III.2)

Formy pracy: 
indywidualna, zbiorowa

Metody: 
problemowa, słowno-poglądowa, burza mózgów, dyskusja 

Środki dydaktyczne: 
kartony, flamastry, plakaty filmowe

Scenariusz lekcji języka polskiego 
dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wprowadzenie 
Spytaj uczniów, skąd czerpią wiedzę o wartych uwagi filmach. Metodą burzy mózgów porozmawiajcie przez chwilę 
o źródłach inspiracji. Jeśli wśród źródeł znalazła się recenzja – spytaj ucznia, który w ten sposób wybiera filmy, gdzie
ją czytał/słyszał (prasa, radio, telewizja, internet). Jeśli nie padnie takie źródło, zapytaj uczniów, czy w ogóle czytają
recenzje i czy znają ten gatunek literacki i poinformuj, że na dzisiejszej lekcji będziemy uczyć się pisać recenzje.

Nauczyciel wyświetla na tablicy definicje słownikowe słów krytyczny i krytyka, np.: 
 krytyczny

1. «surowo lub negatywnie oceniający kogoś lub coś»
2. «oparty na rzeczowej analizie i ocenie»
3. «odnoszący się do krytyki literackiej, filmowej, teatralnej itp.»
4. «bardzo trudny do przetrwania, a jednocześnie rozstrzygający o dalszych losach»
5. «o stanie chorego: grożący śmiercią»
6. «odnoszący się do czasu, w którym popełniono przestępstwo»
7. «o wartościach wielkości fizycznych: taki, którego przekroczenie spowoduje gwałtowne zmiany jakiegoś układu
fizycznego»

 krytyka
1. «surowa lub negatywna ocena kogoś lub czegoś»
2. «analiza i ocena książki, filmu lub czyichś dokonań»
3. «tekst lub wypowiedź zawierające taką ocenę»
4. «dział piśmiennictwa obejmujący oceny utworów literackich, muzycznych, dzieł sztuki itp.»
5. «grupa ludzi zajmująca się formułowaniem takich ocen»

Jeśli na pracę nad recenzją nauczyciel przeznaczył więcej niż jedną godzinę lekcyjną, może przeprowadzić ćwiczenie 
– poprosić uczniów o wymyślenie i zapisanie zdań z kilkoma znaczeniami wyrazów krytyczny i krytyka.

Poproś, aby uczniowie odpowiedzieli na pytanie, czy krytyk może tylko krytykować?

Zadaniem krytyka jest nie tylko ganienie, krytykowanie, ale także chwalenie, albo po prostu analizowanie i przedstawianie 
obiektywnego poglądu o filmie. 
Powiedz uczniom, że dziś będziecie się zajmować krytyką i krytykowaniem w 2 i 3 znaczeniu słownikowym, czyli 
analizować i oceniać film „Pan Zabawka”.

Faza zasadnicza – realizacyjna

Przygotowujemy się do pisania recenzji.

Opowiedz uczniom, że poza ich zdaniem o filmie w recenzji powinny się znaleźć konkretne informacje dotyczące 
samego dzieła, takie jak autor scenariusza, reżyser czy aktorzy. Podpowiedz, że informacje te zawsze są umieszczane 
w napisach końcowych filmu, ale na potrzeby recenzji można je znaleźć na stronie dystrybutora filmu lub w internecie 
na stronach poświęconych filmom, takich jak, np.: Filmweb, Filmpolski. Zwróć ich uwagę na fakt, iż na tych stronach 
można również znaleźć dodatkowe informacje i ciekawostki o filmie, które mogą zaciekawić czytelnika i uatrakcyjnić 
recenzję.

Przypomnij uczniom, jak powinna wyglądać recenzja, z jakich elementów powinna się składać, możesz zapisać na 
tablicy punkty:

 część informacyjna (wstęp) – opisujemy recenzowany film, podajemy tytuł, reżysera, roku produkcji i premiery  
  w Polsce (jeśli to nie jest film polski), gatunku, scenarzyście, scenografie, twórcy muzyki i inne informacje, które    
uznacie za istotne, np. o twórcach efektów specjalnych, jeśli takie były w filmie;
 rozwinięcie – opowiadamy o filmie – NIE STRESZCZAMY I NIE PODAJEMY ZAKOŃCZENIA – możemy bardzo  

 krótko i schematycznie streścić fabułę, przedstawić bohaterów – powiedzieć coś o postaciach, ale przede  
  wszystkim o kreacjach aktorskich (tu można opisać obsadę aktorską, nie tylko głównych bohaterów);
 zanalizować i ocenić krytycznie poszczególne elementy filmu – akcję, kreacje aktorskie, scenografię, efekty  

  specjalne, opracowanie muzyczne;
 zakończenie – teraz jest miejsce na własną krótką ocenę filmu – ZAWSZE TRZEBA UZASADNIĆ SWOJE ZDANIE! 

 Zawsze warto znaleźć w filmie jakieś zalety – nawet jeśli nam się nie podobał, to spróbujmy znaleźć coś  
  pozytywnego w całej produkcji np. kostiumy, charakteryzację, efekty, plenery.
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Zanim zaczniecie pracę nad recenzją podziel klasę na 4-, 5-osobowe zespoły i poproś, aby uczniowie w grupach 
podyskutowali o filmie – każdej grupie przydziel jakiś element produkcji filmu – i zapisali co tym elemencie myślą.
Przykładowe elementy: temat – ujęcie – scenariusz; dobór aktorów – sposób gry aktorskiej – reżyseria; muzyka – 
udźwiękowienie, efekty specjalne. Po zakończeniu pracy przez uczniów, poproś o zreferowanie wyników przedsta-
wiciela grupy, a wnioski zapisz na tablicy hasłowo.
Możesz podpowiedzieć uczniom np.:

temat – ujęcie – scenariusz – film „Pan Zabawka” to remake filmu „Zabawka” z 1976 roku w reżyserii  
   Francoisa Vebera
 dobór aktorów – sposób gry aktorskiej – reżyseria – aktor grający Samy’ego to francuski komik Jamel Debbouze,  

  doskonale dobrany do roli, a Simon Faliu został wybrany spośród 150 kandydatów, reżyser szukał chłopca,  
   który mógłby zagrać Voldemorta i Harry’ego Pottera jednocześnie

Piszemy recenzję filmu „Pan Zabawka”.
Poproś uczniów, aby korzystając z dostępnych materiałów i treści z lekcji – napisali recenzję filmu „Pan Zabawka”. Po 
około 15 minutach poproś przedstawicieli grup o przeczytanie recenzji.
Wspólnie zastanówcie się, która z powstałych podczas lekcji recenzji zachęciłaby innych uczniów do obejrzenia filmu.

Podsumowanie zajęć
Na zakończenie zajęć poproś uczniów, aby wymyślili hasło reklamowe zachęcające do pójścia na film „Pan Zabawka”, 
które można by umieścić na plakacie.
Chętni uczniowie mogą jako pracę dodatkową wykonać projekt plakatu zapraszającego na pokaz filmu w szkole.

Praca domowa:
Napisz – w imieniu samorządu szkolnego – zaproszenie na pokaz filmu „Pan Zabawka” w Twojej szkole. 
Zachęć rówieśników – użyj dwóch argumentów – do obejrzenia filmu.

Agnieszka Krasnodębska, nauczycielka jezyka polskiego w szkole podstawowej i liceum.
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Materiały dydaktyczne, informacje o pokazach dla szkół: 

Irena Kruglicz-Kamińska
Specjalista ds. edukacji filmowej

Kino Świat Sp. z. o. o., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa 

tel. kom. +48 728 302 018
e-mail: irena.kaminska@kinoswiat.pl

Opracowanie graficzne Marek Mantużyk, strefaweb.pl

www.kinoswiatedukacji.pl




