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MATERIAŁY POMOCNICZE 
DLA NAUCZYCIELI
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Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej 
inspirowany filmem  

Opracowanie: 
Karolina Giedrys-Majkut

Temat: 
 Mam przyjaciela i co teraz – o dbaniu o przyjaźń słów kilka

Etap kształcenia:
 klasy 1-3 szkoły podstawowej  

Czas trwania: 
 2 godziny lekcyjne

Podstawa 
programowa:

 Cele lekcji są zbieżne z celami podstawy programowej sformułowanej dla tego  
 etapu edukacji w zakresie rozwoju emocjonalnego. Realizacja zajęć na podsta- 
 wie filmu „My Little Pony. Film” przyczyni się do osiągnięcia: 

1) umiejętności rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz na-
zywania ich;

2) zdolności rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć in-
nych osób; potrzeby tworzenia relacji;

3) umiejętności przedstawiania swych emocji i uczuć za pomocą prostej wy-
powiedzi ustnej lub pisemnej oraz różnorodnych artystycznych form wy-
razu;

4) świadomości przeżywanych emocji i umiejętności panowania nad nimi 
oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz 
adaptację w nowej grupie;

5) umiejętności odczuwania więzi uczuciowej i potrzeby jej budowania, 
w tym więzi z rodziną, społecznością szkoły i wspólnotą narodową;

6) umiejętności uświadamiania sobie istnienia uczuć przeżywanych przez 
inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, 
a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku1.

  Dodatkowo praca z filmem pozwoli omówić i odwołać się do lektury szkolnej  
 przeznaczonej dla tego etapu edukacji, jaką jest książka „Dzieci z Bullerbyn”  
 Astrid Lindgren. 

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
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Cele ogólne: 
 rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów i umiejętności wypowiadania się  

 na temat obejrzanej historii

Cele szczegółowe: 
 uczeń potrafi ustawić w kolejności wydarzenia przedstawione w fabule filmu,  

 rozpoznać i wyrazić emocje towarzyszące projekcji filmowej, rozpoznać  
 i zrozumieć zachowania, jakie przyczyniają się do budowania i utrzymywania  
 pozytywnych relacji społecznych, przez to pozytywnie kształtować swoje więzi  
 przyjacielskie

Metody:
  – dyskusja

  – praca w grupach, parach
  – tworzenie obrazków
  – układanie chronologii zdarzeń

Słowa klucze: 
 przyjaźń, troska o innych, relacje społeczne, więzi, lojalność, zaufanie, empatia,  

 bezinteresowność

Materiały 
pomocnicze:

 karty pracy, flipcharty, markery, karteczki post-it, materiały plastyczne:  
 flamastry, stare kolorowe gazety, klej, taśma klejąca, kredki

Uwagi:
 Scenariusz pracy wychowawczej na podstawie filmu „My Little Pony. Film”  

 zachęca do pracy z emocjami młodych widzów i ich doświadczeniami  
 dotyczącymi relacji społecznych. Tematy te nie dla wszystkich dzieci będą  
 łatwe, dlatego realizacja zajęć tego typu wymaga czujności prowadzącego  
 i stworzenia w klasie atmosfery bezpieczeństwa. Wsparciem będą zapropono- 
 wane ćwiczenia, które pozwolą na omówienie tematu i trening kompetencji  
 z poszanowaniem granic uczestników. Będą oni mogli wykorzystać postaci  
 filmowe, by dzięki nim ujawnić swoje przemyślenia i emocje i skorzystać  
 z wypowiedzi innych, nawet wtedy, gdy sami zdecydują się zachować dystans. 

  Niemniej w trakcie zajęć monitoruj atmosferę w grupie, interweniując  
 za każdym razem, gdy dojdzie do próby ośmieszenia kolegi lub koleżanki  
 i negatywnej oceny. W takich sytuacjach możesz odwoływać się do fabuły  
 filmu i jego przekazu, który udowadnia, jak wiele można osiągnąć, współpracu- 
 jąc w grupie i dbając o siebie nawzajem. 
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1. Ustalanie przebiegu zdarzeń i przekazu filmu – praca graficzna w gru-
pach, praca graficzna z osią czasu (czas trwania: 20 min)

Warsztat rozpocznij od dobrania uczniów w grupy czteroosobowe (można 
w tym celu skorzystać z kolorowych kamyków, karteczek lub po prostu z meto-
dy odliczania do czterech), a następnie rozdaj każdej z grup zestawy fotosów 
z filmu (małe zdjęcia – załącznik nr 1). Zadaniem uczniów będzie uporządko-
wanie scen przedstawionych na zdjęciach w kolejności chronologicznej. Kiedy 
grupy skończą swoje układanki, wspólnie odtwórzcie przebieg fabuły w filmie, 
korzystając z osi czasu narysowanej na tablicy. Wydarzenia zilustrowane zdję-
ciami zaznaczcie na osi, przyklejając na niej odpowiedni fotos (duże zdjęcia 
– załącznik nr 2). Wydarzenia, do których odwołują się uczniowie, choć nie ma 
ich na zdjęciach, oznacz opisowo. 

Po odtworzeniu kolejności zdarzeń w filmie zaproś uczniów do dyskusji, pyta-
jąc, o czym jest „My Little Pony. Film”. W trakcie rozmowy na pewno zostanie 
poruszony wątek przyjaźni. Podsumowując dyskusję, przedstaw uczniom te-
mat zajęć, którym będzie właśnie troska o przyjaźń i pozytywne relacje z in-
nymi.  

WPROWADZENIE

Przebieg zajęć: 

FAZA ZASADNICZA

2. Wydobycie wrażeń z filmu – indywidualna praca plastyczna i dyskusja 
w parach (czas trwania: 15 min)

W tym ćwiczeniu uczniowie pracują w parach dobranych zgodnie ze swo-
imi preferencjami lub układem ławek. Ważne jest, by dobrze się ze sobą czuli  
i mogli sobie pozwolić na swobodną interakcję. Rozdaj wszystkim uczniom 
kartę  A4 z załącznika nr 3. Poproś, by każdy z nich namalował scenę,  
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która zrobiła na nim największe wrażenie. Zachęć uczniów, by pracując w pa-
rach, pomagali sobie nawzajem w przypomnieniu sobie wszystkich szczegó-
łów z danej sceny. Poinformuj ich, że mają na to 10 min. Po tym czasie po-
proś ich, by w parach pokazali sobie wzajemnie rysunki, opowiadając o tym, 
z jakiego powodu dana scena zrobiła na nich tak duże wrażenie i dlaczego ją 
zapamiętali. 

3. Praca z emocjami – dyskusja podsumowująca, burza mózgów 
(czas trwania: 15 min)

Gdy upewnisz się, że uczniowie w parach pokazali sobie rysunki i porozmawia-
li o nich, na forum klasy zadaj pytanie o to, jakie wrażenia wynieśli z filmu, pod-
kreślając, że zależy ci na opisie emocji i uczuć. W trakcie rozmowy zapisuj wyra-
żenia dotyczące emocji na karteczkach post-it. Staraj się nie zaznaczać innymi 
kolorami emocji przyjemnych i trudniejszych, tak by od początku uświadamiać 
uczniom, że wszystkie odczucia są wartościowe i odgrywają ważną rolę w re-
gulowaniu naszego zachowania. Karteczki przyklejaj na dużej kartce papieru, 
którą wcześniej powiesisz w widocznym miejscu, lub na tablicy. 

Gdy uczniowie skończą zgłaszanie swoich propozycji, zaproś ich do przyjrze-
nia się kartce papieru/tablicy i wspólnego odczytania emocji, które są na niej 
zapisane. Zapytaj, co emocje z kartki papieru/tablicy mówią o filmie – czy jest 
to zdaniem uczniów film pozytywny i wesoły, czy raczej smutny i przygnębia-
jący? Następnie odnieś się do przyjaźni. Zapytaj, czy jest czymś dobrym i jakie 
emocje się z nią wiążą. Czy z przyjaźnią kojarzą się tylko przyjemne odczucia? 
Czy towarzyszą jej czasami trudniejsze doznania? Jeśli tak, to jakie (np. tęskno-
ta, poczucie osamotnienia, złość)? 

4. Psychoedukacja – wspólne układanie puzzli, burza mózgów 
(czas trwania: 25 min)

Zapytaj uczniów, czym ich zdaniem jest przyjaźń. Po wstępnym zebraniu opi-
nii zaproponuj im wspólne ułożenie układanki przedstawiającej zachowania 
i postawy składające się na przyjaźń. Wspólnymi siłami ułóżcie puzzle z okre-
śleniami przykładowych komponentów przyjaźni, przyklejając je na tablicy 
magnetycznej (uczniowie podpowiadają, gdzie umieścić dany element). Wy-
jaśniaj uczniom pojawiające się sformułowania, upewniaj się, że rozumieją 
ich znaczenie. Tłumacząc poszczególne komponenty, pytaj uczniów o sceny 
z filmu „My Little Pony. Film” (ewentualnie z książki „Dzieci z Bullerbyn”), które 
pokazują, jak dany składnik przyjaźni manifestuje się w zachowaniu: 

a. empatia – zrozumienie Twilight Sparkle dla zachowania, uczuć i moty-
wów Tempest, wymyślanie zabaw dla osamotnionej księżniczki Skystar, 
przygotowanie pokoju dla Lisy, która nie ma swojego miejsca;

b. bezinteresowność – uratowanie Tempest przed upadkiem z balkonu, na-
prawianie ubrania Cappera, odtwarzanie przedstawienia w przebraniach 
dla niewidomego dziadziusia, opieka nad nauczycielką w trakcie choro-
by, zaopiekowanie się psem przez Ollego;

c. zaufanie – zaufanie do piratów, że nie wydadzą uciekinierów przed Tem-
pest, zaufanie księżniczki Skystar do jej nowych przyjaciół, ratowanie Las-
sego z przerębla, dochowanie tajemnicy o polanie z najlepszymi poziom-
kami;

d. tolerancja – współpraca w zespole kucyków pomimo różnic zainte-
resowań i temperamentu, akceptacja niepełnosprawności Tempest; 
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e. dzielenie poglądów – podobne oddanie dla przyjaźni, wpływ przyjació-
łek na piratów, Cappera, księżniczkę Skystar, który pokazuje, że przyświe-
cają im te same wartości i potrafią nimi zarażać innych;

f. zabawa – wiele różnych scen;
g. współpraca – wiele różnych scen.

Taka forma pracy pozwoli połączyć prezentację wiedzy z energicznym działa-
niem i zabawą. Dzięki temu łatwiej będzie uczniom skupić uwagę i tym samym 
przyswoić określenia, które mogą być dla nich nowe. 

5. Kodeks Przyjaźni – burza mózgów  (czas trwania: 25 min)

Zaproś uczniów do zadania, które będzie polegać na wspólnym opracowaniu 
Kodeksu Przyjaźni. Poproś ich o to, by na podstawie filmu „My Little Pony. Film” 
i książki „Dzieci z Bullerbyn” zaproponowali zasady, którymi kieruje się przyja-
ciel. Ważne jest, by podkreślać przy tym zadaniu, że przyjaźń to pewne kon-
kretne zachowania, a nie cechy charakteru i wyglądu, i dlatego każdy – o ile 
nauczy się dbać o swoje relacje – może się przyjaźnić i zostać obdarzony przy-
jaźnią. 

Podczas gdy uczniowie przedstawiają swoje propozycje, postaraj się parafra-
zować i dopytywać ich o szczegóły, tak by upewnić się, że dana zasada jest 
w miarę uniwersalna i czytelna dla wszystkich. Uczniowie w tym wieku mogą 
mieć tendencję do przywoływania bardzo konkretnych scen i zachowań,  
np. „Kiedy mówię przyjaciółce, gdzie mam schowane ciastko, to ona nie powie 
tego innym”. Gdy pojawiają się takie anegdotyczne propozycje, spróbuj zmie-
niać je na bardziej ogólne, np: „Przyjaciel dochowuje tajemnicy”. W miarę po-
jawiania się ogólnych zasad na tablicy postaraj się przyporządkowywać coraz 
więcej propozycji uczniów do już opisanych reguł. Moderuj burzę mózgów, tak 
by wyjść naprzeciw wszystkim mniej trafionym pomysłom, poddając je grupo-
wej dyskusji. 

Zapisuj propozycje na dużej kartce papieru. Następnie zaproś uczniów do 
podpisania Kodeksu. Gdy wszyscy się podpiszą, zaproponuj, by powiesić pla-
kat z Kodeksem w klasie. 

Uczniowie przygotowują znaczek przyjaciela, podobny do tych, które kucyki 
noszą na swoich zadkach. Kolejnego dnia znaczki zostaną przyklejone na pla-
kat z Kodeksem Przyjaźni, co pozwoli wrócić do poprzednich zajęć i domknąć 
pracę. 

Praca domowa: 
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4
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Materiały pomocnicze dla nauczycieli
przygotowane przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa 2017

więcej informacji na FB Kino to bajka

Motion Picture Artwork © 2017 Lions Gate Entertainment Inc.  
My Little Pony and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission.  
© 2017 Hasbro.  All Rights Reserved.  © 2017 My Little Pony Productions.  
All Rights Reserved.


