
14 nowe horyzonty edukacji filmowej

cykle dla Przedszkoli:
•	 Chodzę do kina 
•	 Filmowe przygody

tu znajdziesz:
•	 opis dostępnych cykli filmowych,
•	 opinie nauczycieli,
•	 powiązanie z podstawą programową,
•	 przykład, jak pracujemy z filmem,
•	 podstawowe informacje o wszystkich  

tytułach cyklu.

na www.nhef.Pl dostęPne są:

•	 szczeGółowy oPis każdeGo Filmu,
•	wątki z Prelekcji do każdeGo tytułu,
•	materiały dydaktyczne do Pobrania –  

scenariusze lekcji, karty Pracy,  
ProPozycje tematów do dyskusji,

•	 ProPozycje Prac PlastycznycH – Pomysły  
na rozwinięcie PoruszanycH w FilmacH tematów,

•	oPinie PsycHoloGów, 
•	 lista miast, w którycH realizowane są  

PoszczeGólne cykle,
•	 daty sPotkań w twoim kinie.
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16 nowe horyzonty edukacji filmowej16 nowe Horyzonty edukacji Filmowej

cHoDZę  
Do kina
Kino jest miejscem magicznym. W parę chwil potrafi nas 
przenieść do świata wyobraźni – tak odległego od tego, 
który widujemy na co dzień. Duży ekran sprawia, że treść 
filmu staje się bardziej realistyczna, na dłużej zapada 
w pamięć, pobudza do rozważań i refleksji. „Chodzę do kina” 
to zbiór starannie wyselekcjonowanych filmów z różnych 
zakątków świata, zarówno długo– jak i krótkometrażo-
wych. To kino z przekazem, jednocześnie piękne i mądre, 
takie, które bawi i uczy. Wyjątkowo bliska dzieciom tema-
tyka i bohaterowie, z którymi bez problemu mogą się ziden-
tyfikować, sprawią, że kinowy seans będzie dla 
przedszkolaka efektywnie i wartościowo spędzonym cza-
sem, szansą na wzbudzenie w dziecku potrzeby kontaktu 
ze sztuką.

Cykl „Chodzę do kina” to filmy, które w pogodny sposób 
przybliżają świat małego dziecka. Tematyka wyjątkowo 
bliska przedszkolakom sprawia, że nawet najmłodszym 
widzom łatwo utożsamić się z bohaterami filmów, wkroczyć 
w ich świat. Sfera uczuć dziecka w wieku przedszkolnym 
jest bardzo zróżnicowana, pojawiają się w niej radość, sym-
patia, ale i strach, zazdrość czy gniew. Jak sobie radzić 
z tymi uczuciami? Proponowany zestaw filmów może w tym 
pomóc. Będzie świetną okazją do tworzenia sytuacji wycho-
wawczych, rozmowy o sprawach dla dzieci ważnych, o tym, 
co wzbudza ich niepokój, o strachu, ale również o pięknie 
przyjaźni – nawet gdy ta bywa trudna – o wartościach, jakie 
ze sobą niesie. Rozwijanie umiejętności społecznych to bar-
dzo ważny cel w edukacji przedszkolnej. Tworzenie relacji 
z innymi osobami, współpraca, pomaganie kolegom – tego 
małe dziecko dopiero się uczy, podobnie jak bohaterowie 
filmów zebranych w cykl „Chodzę do kina”. Warsztaty pla-
styczne będą okazją do estetycznej interpretacji filmów 
przez najmłodszych.

dzięki cyklowi „chodzę to kina” dziecko:

•	 PrzestrzeGa reGuł obowiązującycH w sPołeczności 
dziecięcej (stara się wsPółdziałać w zabawacH 
i w sytuacjacH zadaniowycH)

•	 stara się łączyć Przyczynę ze skutkiem i Próbuje 
Przewidywać, co się może zdarzyć

•	wie, jak należy się zacHować na uroczystościacH,  
nP. na koncercie, Festynie, Przedstawieniu, w teatrze, 
w kinie

•	umie wyPowiadać się w różnycH tecHnikacH PlastycznycH 
i Przy użyciu elementarnycH środków wyrazu  
(jak kształt i barwa) w Postaci ProstycH komPozycji

anna świć – nauczycielka Przedszkola, loGoPedka, 
trenerka, członkini GruP innowacyjnycH nauczycieli 
suPerbelFrzy rP i suPerbelFrzy mini 
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październik 

zestaw filmów krótkich: Basia 
nowoŚć!
reż. Ł. Kacprowicz, M. Wasilewski | Polska 2016, 2017 |  
łączny czas: 53’
prelekcja: Przyjaźń.

Bystra, pogodna bohaterka filmów przeniesie widzów do świata 
dziecięcej wyobraźni, pełnego radości i przygód.

Basia to bystra pięcioletnia dziewczynka, tytułowa bohaterka 
książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. Oglądając zestaw 
filmów o Basi, przeniesiemy się do świata jej codziennych przy-
gód. Razem z Basią poznamy jej rodzinę, przyjaciół, wybierzemy 
się do przedszkola, do zoo i na wycieczki. Przekonamy się, jakie 
radości i smutki towarzyszą codziennie małej dziewczynce, 
wspólnie z nią będziemy się uczyć wielu nowych rzeczy. Styl 
rysunków nawiązuje do wersji książkowej.

wątki z Prelekcji
Jak ważna w życiu człowieka jest przyjaźń? Jaka rolę w życiu 
małego dziecka pełni rodzina? Jak dziecko patrzy na otaczający 
je świat, co podpowiada mu wyobraźnia?

Pojęcia kluczowe
przyjaźń, rodzina, wyobraźnia

ProPozycja Pracy Plastycznej
Basia to ja – autoportret wykonany techniką kolażu.

listopad 

kacPer i emma – najlePsi 
Przyjaciele
reż. A. L. Næss | Norwegia 2013 | 74’
prelekcja: Nowe sytuacje.

grudzień 

zimowe PrzyGody jill i joy
reż. S. Cantell | Finlandia 2015 | 81’
prelekcja: Dlaczego warto pomagać?

styczeń 

kacPer i emma – zimowe wakacje 
reż. A. L. Næss | Norwegia 2014 | 73’
prelekcja: Podróże pełne przygód.

luty 

zestaw filmów krótkich:  
jak Powstaje film?
łączny czas: 52’
prelekcja: Film animowany.

marzec 

oPowieŚci Świnki
reż. T. Strozyk | Niemcy 2016 | 72’
prelekcja: Współpraca i działanie w zespole.

kwiecień 

Gordon i Paddy nowoŚć!
reż. L. Hambäck | Szwecja 2017 | 62’ 
prelekcja: Ja i inni.
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Filmowe 
prZYgoDY
Kino i niezwykła atmosfera, która towarzyszy kinowym 
seansom, sprawiają, że widzowie w łatwy sposób przenoszą 
się do świata magii i wyobraźni. Warto do niego wprowa-
dzać dzieci już w wieku przedszkolnym. Ważne, aby staran-
nie dobrać repertuar, pamiętając o możliwościach 
rozwojowych najmłodszych, ich wieku i wrażliwości. Cykl 
„Filmowe przygody” prezentuje zarówno filmy krótko-, jak 
i długometrażowe z różnych zakątków świata, dobrane tak, 
aby ich tematyka była bliska widzom i odpowiednia dla 
odbiorcy w wieku przedszkolnym. 

Cykl „Filmowe przygody” to zbiór starannie wyselekcjono-
wanych filmów o uniwersalnym charakterze, które mogą 
zaciekawić szerokie grono odbiorców. Wiek przedszkolny 
to czas beztroski, swobodnej zabawy, radości i nawiązywa-
nia pierwszych przyjaźni. To także okres, w którym dzieci 
poznają, czym jest praca zespołowa, współdziałanie, stają 
przed pierwszymi zadaniami do wykonania, uczą się odpo-
wiedzialności, zazwyczaj doświadczają też niepowodzeń. 
Mogą znaleźć się w sytuacjach dla nich trudnych: odrzuce-
niem ze strony kolegów i brakiem akceptacji. Jednym z pod-
stawowych, najważniejszych celów edukacji przedszkolnej 
jest rozwijanie umiejętności społecznych, a proponowany 
zestaw filmów może pomóc w jego realizacji. Kinowe 
seanse pomogą nauczycielom stworzyć wiele sytuacji 
wychowawczo-dydaktycznych. Będą pretekstem do roz-
mowy o sprawach bliskich dzieciom, dotyczących bezpo-
średnio ich samych lub takich, z którymi mogą się zetknąć. 
Warsztaty plastyczne nawiązujące do tematyki obejrzanych 
filmów staną się okazją do poznania różnych technik 
plastycznych. 

dzięki cyklowi „filmowe PrzyGody” dziecko:

•	 PrzestrzeGa reGuł obowiązującycH w sPołeczności 
dziecięcej (stara się wsPółdziałać w zabawacH 
i w sytuacjacH zadaniowycH) oraz w świecie dorosłycH 

•	 stara się łączyć Przyczynę ze skutkiem i Próbuje 
Przewidywać, co się może zdarzyć

•	wie, jak należy się zacHować na uroczystościacH, nP. 
na koncercie, Festynie, Przedstawieniu, w teatrze, w kinie

•	umie wyPowiadać się w różnycH tecHnikacH PlastycznycH 
i Przy użyciu elementarnycH środków wyrazu (jak 
kształt i barwa) w Postaci ProstycH komPozycji

•	 nazywa zwierzęta żyjące w różnycH środowiskacH 
PrzyrodniczycH 

anna świć – nauczycielka Przedszkola, loGoPedka, 
trenerka, członkini GruP innowacyjnycH nauczycieli 
suPerbelFrzy rP i suPerbelFrzy mini 
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październik 

hokus-Pokus, alBercie 
alBertsonie
reż. T. Kove | Norwegia 2013 | 72’
prelekcja: Albert Albertson – bohater, którego znamy 
z książek.

Hokus-pokus, Albercie Albertsonie to wspaniała przygodowa 
animacja, wiarygodnie ukazująca świat przedszkolaka. 
To barwna opowieść o marzeniach, wątpliwościach i odpowie-
dzialności, wzbogacona odrobiną magii. 

Albert ma dwa marzenia: bardzo chciałby mieć psa oraz stać 
się wreszcie dorosłym. Jednak to drugie pragnienie to tylko 
środek do celu – spełnienia pierwszego. Tata rozumie dążenie 
syna, ale ma wątpliwości, czy chłopiec jest wystarczająco 
odpowiedzialny, żeby posiadać psa. Albertowi i jego tacie 
trudno dojść do porozumienia – każdy ma swoje argumenty 
i liczy na to, że ten drugi ustąpi. Dla chłopca autorytetem staje 
się sąsiad iluzjonista, znający mnóstwo różnych sztuczek. Czy 
do spełnienia marzeń Alberta wystarczy magia? Hokus-pokus, 
Albercie Albertsonie oparty jest na uniwersalnych doświadcze-
niach kilkulatków, zwraca uwagę na ich radości i smutki, przy-
bliża świat dzieci w wieku przedszkolnym. 

naGrody
Amanda Norweski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 2014 – 
nominacja w kategorii Najlepsza muzyka 2014
Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2015 – nominacja do nagrody 
Złoty Kwiat Paproci

wątki z Prelekcji
Porozmawiamy o tym, czym są obowiązki i czy łatwo się z nich 
wywiązywać. Zapytamy, co to znaczy być odpowiedzialnym. 
Opowiemy, o czym marzymy, i zastanowimy się, jak dążyć do 
spełnienia naszych pragnień.

Pojęcia kluczowe
odpowiedzialność, obowiązki, marzenia

ProPozycja Pracy Plastycznej
Magia dnia codziennego – kolaż z fragmentów zdjęć, uzupeł-
niany rysunkiem.

listopad 

zestaw filmów krótkich:  
kim jestem?
łączny czas: 51’
prelekcja: Siła akceptacji.

grudzień 

maGiczne Święta kacPra i emmy 
reż. A. L. Næss | Norwegia 2014 | 80’
prelekcja: Ja i moja rodzina.

styczeń 

Pettson i findus. najlePsza 
Gwiazdka nowoŚć!
reż. A. S. Ahadi | Niemcy 2016 | 82’
prelekcja: Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

luty 

jill i joy 
reż. S. Cantell | Finlandia 2014 | 80’
prelekcja: Wyobraźnia.

marzec 

wielka wyPrawa molly 
reż. T. Sieger | Niemcy 2016 | 70’ 
prelekcja: Podróże uczą.

kwiecień 

kacPer i emma na safari 
reż. A. L. Næss | Norwegia 2015 | 75’
prelekcja: Nasz przyjaciel zwierzak.
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cykle dla sP 1–3:
•	 Filmowi bohaterowie 
•	 Filmowe podróże
•	 Filmowe sekrety

tu znajdziesz:
•	 opis dostępnych cykli filmowych,
•	 opinie nauczycieli,
•	 powiązanie z podstawą programową,
•	 przykład, jak pracujemy z filmem,
•	 podstawowe informacje o wszystkich  

tytułach cyklu.

na www.nhef.Pl dostęPne są:

•	 szczeGółowy oPis każdeGo Filmu,
•	wątki z Prelekcji do każdeGo tytułu,
•	materiały dydaktyczne do Pobrania –  

scenariusze lekcji, karty Pracy,  
ProPozycje tematów do dyskusji,

•	 ProPozycje Prac PlastycznycH – Pomysły  
na rozwinięcie PoruszanycH w FilmacH tematów, 

•	oPinie PsycHoloGów, 
•	 lista miast, w którycH realizowane są  

PoszczeGólne cykle,
•	 daty sPotkań w twoim kinie.
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Filmowi 
boHaterowie
Filmowi bohaterowie to postacie z książek i filmów, które 
poprzez swoje perypetie i przeżycia pokazują nam, którą drogą 
podążać, jakich dokonywać wyborów i co jest istotne 
w naszym życiu. Każdy wychowawca czy rodzic poszukuje dla 
swoich uczniów wartościowych wzorców, które mogą pozy-
tywnie kształtować postawy dzieci i dawać im szanse 
na budowanie swojego ja otwartego na drugiego człowieka, 
pomocnego i ciekawego świata.

Prezentowany cykl oferuje gamę interesujących postaci, 
zestaw filmów pełnometrażowych oraz krótkich animacji sta-
nowiących wartościową propozycję dla najmłodszych uczniów. 
Bohaterowie filmów to zazwyczaj rówieśnicy widzów – małe 
dzieci na początku drogi edukacji szkolnej, które posiadają 
podobne dylematy i przygody. Jak radzą sobie w nowych sytu-
acjach? Co motywuje ich do działania? Kto wspiera bohaterów 
filmowych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych? Utożsamianie 
się z filmowymi postaciami powoduje, że widz w sali kinowej 
identyfikuje się z przygodami młodych bohaterów i uczy się 
właściwego postępowania. Jednocześnie dobrze się bawi.

dzięki cyklowi „filmowi Bohaterowie” uczeń:

•	 PotraFi budować Pozytywne relacje sPołeczne, czerPiąc 
wzorce PostęPowania sPrzyjające właściwemu rozwojowi 
ucznia (rodzina, Przyjaciele)

•	 jest wProwadzony w świat wartości, w tym oFiarności 
i wsPółPracy

•	 Poznaje inne kultury i Porządkuje wiedzę o świecie
•	 rozwija emPatię i Przynależność do GruPy
•	wzmacnia wzajemne zauFanie, siłę Przyjaźni i akcePtacji
•	okazuje szacunek wobec siebie i innycH osób
•	 zdobywa wiedzę i nowe umiejętności, jako bazę do 

osiąGania życiowycH sukcesów,
•	 kształtuje Postawę otwartości wobec świata i innycH 

ludzi oraz aktywności w życiu sPołecznym

barbara ocHmańska – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w szkole Podstawowej nr 1 w wyszkowie, 
wieloletni doradca metodyczny, autorka i wsPółautorka 
licznycH Publikacji dla dzieci i nauczycieli

22 nowe Horyzonty edukacji Filmowej
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październik 

sekret eleonory
reż. D. Monfery | Francja 2009 | 76’
prelekcja: Wiara w siebie.

Bohaterem animowanej opowieści jest siedmioletni chłopiec 
odkrywający niezwykłą bibliotekę z bajkami. Ożywają w niej znane 
wszystkim dzieciom postacie, które wraz z Natanielem przeżywają 
szalone przygody. To piękna animacja mówiąca o wierze we wła-
sne siły i ukazująca w niebanalny sposób wartość płynącą 
z czytania.

Rodzina Nataniela dostaje w spadku po cioci Eleonorze dom wraz 
z bogatym księgozbiorem, który ma zostać sprzedany. 
Bohaterowie bajek ożywają i proszą chłopca o ratunek. Kłopot 
w tym, że Nataniel nie umie czytać, a jest to niezbędne do ocale-
nia bajkowych postaci. Czy chłopiec sprosta tak wielkiemu wyzwa-
niu? Na pomoc przychodzą mu znani bohaterowie, między innymi 
Alicja, Pinokio, Piotruś Pan. Przepięknie ilustrowana bajka ukazuje 
bogaty świat literatury dziecięcej oraz przekonuje o wartości czy-
telnictwa. Porusza ważny temat przełamywania nieśmiałości 
i zachęca do uwierzenia we własne możliwości.

naGrody
Nagroda specjalna na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Animowanych w Annecy (2010)
Nominacja w konkursie „Alice nella citta” na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Rzymie (2009)

wątki z Prelekcji: wiara w sieBie
Co to znaczy być pewnym siebie? Czy trzeba być najlepszym 
we wszystkim? Czy znajomość liter wystarczy, by czytać 
książki?

Pojęcia kluczowe
wiara w siebie, odwaga, fabuła, miejsce akcji

materiały dydaktyczne
Warto umieć czytać, warto wierzyć w siebie.

ProPozycja Pracy Plastycznej
Lubię czytać – wykonanie zakładki do książki z ulubioną posta-
cią z bajek.

listopad 

zestaw filmów krótkich:  
różnimy się! 
czas trwania: 53‘
prelekcja: Różnimy się między sobą.

grudzień 

niesforny Bram
reż. A. van der Heide | Holandia 2012 | 83’ 
prelekcja: Początki bywają trudne.

styczeń 

Biuro detektywistyczne lasseGo 
i mai. cienie nad ValleBy
reż. P. Klänge, W. Söderlund | Szwecja 2014 | 80’
prelekcja: Pozory mylą.

luty 

małPia afera
reż. J. Nijenhuis | Holandia 2015 | 87’
prelekcja: Siła przyjaźni.

marzec 

Villads
reż. F. M. Nørgaard | Dania 2015 | 76’
prelekcja: Rodzina.

kwiecień 

kaPitan morten i królowa 
Pająków nowoŚć!
reż. K. Jancis | Estonia, Irlandia, Wielka Brytania 2018 | 75’
prelekcja: Siła wyobraźni.



24 nowe horyzonty edukacji filmowej

Filmowe 
poDróże
Prezentowany cykl to pełne ekscytujących przygód filmowe 
wyprawy do rożnych zakątków świata. Zestaw składa się 
z ekranizacji znanych przygodowych książek dla dzieci oraz 
popularnych baśni. Każdy film to odrębna opowieść, która 
uświadamia, że to, co odmienne, może być fascynujące 
i warte poznania.

Sposobów na podróżowanie jest wiele. Jednym z nich jest 
film. Kino przemawia do odbiorców za pomocą wielu środ-
ków: obrazu, światła, barwy i dźwięku. Staje się doskona-
łym narzędziem do uczenia się przez przeżywanie emocji. 
Cykl „Filmowe podróże” to oferta niezapomnianej, pełnej 
przygód wycieczki po rożnych krajach Europy i Azji. Każdy 
film to niezwykła opowieść, dzięki której dziecko poznaje 
życie i kulturę mieszkańców przedstawianego miejsca. 
Dzięki prezentowanym filmom uczeń uświadamia sobie, 
iż rówieśnicy mieszkający w rożnych częściach świata, 
mimo odmienności kulturowej, mają podobne problemy 
i potrzeby. W proponowanych tytułach znajdziemy pełen 
wachlarz ciekawych wątków, które są znakomitym wpro-
wadzeniem do wielu tematów i inspiracją do przeprowadze-
nia interesujących zajęć.

dzięki cyklowi „filmowe Podróże” uczeń:

•	wyPowiada się, korzystając ze zdobytycH inFormacji 
•	 PrzyGotowuje się do udziału w życiu sPołecznym: 

do zGodneGo wsPółdziałania z rówieśnikami, do 
uczestniczenia w życiu rodzinnym, do utrzymywania 
dobrycH relacji z sąsiadami

•	 Poznaje oraz szanuje zwyczaje i tradycje mieszkańców 
różnycH krajów

•	 rozumie Potrzebę szanowania zwierząt i Przyrody
•	wykonuje Prace Plastyczne i tecHniczne stosując się do 

instrukcji i dobierając właściwe Formy i materiały

dorota dankowska – nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej w szkole Podstawowej z oddziałami 
inteGracyjnymi nr 5 im. GryFitów w słuPsku, autorka 
książki „w Górę kurtyna”, członkini GruPy innowacyjnycH 
nauczycieli suPerbelFrzy rP.

24 nowe Horyzonty edukacji Filmowej
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październik 

zestaw filmów krótkich: różne 
strony Świata
Prezenty Astona | reż. U. Geffenblad, L. Geffenblad | Szwecja 
2012 | 9’
Wstyd i okulary | reż. A. Riconda | Włochy 2013 | 7’
Śnieg | reż. A. Lanciaux, S. Roze | Francja 2015 | 26’ 
Niespodzianka | reż. J. Frey | Niemcy 2015 | 5’ 

prelekcja: Filmy świata.

Zestaw filmów krótkich poruszających tematykę podróży do 
wielu miejsc świata. Droga jest tu symbolem dorastania. Dzięki 
wędrówkom bohaterowie mają możliwość konfrontowania się 
z różnymi problemami. Filmy wybrane do tego zestawu pocho-
dzą z wielu różnorodnych miejsc. Pozwalają odkrywać przed 
młodymi widzami nieznane zakątki świata. Wycieczka nie 
zawsze musi być realna. Podróżować można w wyobraźni, 
a taką wyprawę umożliwiają obrazy: zdjęcia, książki i filmy. 
Wspomniane podróże są bogatym źródłem informacji nie tylko 
o miejscach, lecz także o ludziach. Dziecko spotyka się z pro-
blemem niepełnosprawności, lękiem przed odrzuceniem, 
a także z tematem wielkiej przyjaźni i miłości ponad 
podziałami.

wątki z Prelekcji
Zapytamy o to, jak można podróżować? Czy tylko dzięki samo-
lotom, pociągom i samochodom? Spróbujemy odpowiedzieć 
na pytanie: po co oglądamy filmy? Porozmawiamy o tym, jak 
żyją nasi rówieśnicy z innych krajów.

Pojęcia kluczowe
podróż, film, tekst kultury, kultura

materiały dydaktyczne
Czego uczą nas podróże?

ProPozycja Pracy Plastycznej
Gra planszowa – zdobywanie wiedzy o różnych kulturach,  
wspólna zabawa.

listopad 

Przyjaciel na Balkonie
reż. H. Tabak | Austria 2012 | 90’ 
prelekcja: Austria.

grudzień 

alfie, mały wilkołak
reż. J. Lürsen | Holandia 2011 | 95’
prelekcja: Holandia.

styczeń 

jak ukraŚć Psa?
reż. K. Sung-ho | Korea Południowa 2014 | 109’ 
prelekcja: Korea Południowa.

luty 

PtyŚ i Bill
reż. A. Charlot, F. Magnier | Belgia, Francja, Luksemburg 2013 | 90’
prelekcja: Francja.

marzec 

Biuro detektywistyczne lasseGo  
i mai. stella nostra
reż. P. Klange, W. Söderlund | Szwecja 2015 | 80’ 
prelekcja: Szwecja.

kwiecień 

solan i ludwik – wielki wyŚciG  
z serem 
reż. Rasmus A. Sivertsen | Norwegia 2015 | 78’ 
prelekcja: Norwegia.
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Filmowe 
sekretY
Kino to świat, z którym związanych jest wiele sekretów. Nie 
tylko najmłodsi zastanawiają się, jak twórcy filmów uzy-
skali pewne efekty, zadają sobie pytania o to, co widać 
na ekranie. Kino to pewien rodzaj magii. Dzięki umiejętnym 
zabiegom filmowców człowiek ma szansę przenieść się 
w nieznany wcześniej świat. 

Cykl „Filmowe sekrety” to propozycja dla dzieci, które lubią 
dociekać prawdy i zadają dużo pytań na każdy temat. Filmy 
i scenariusze zostały przygotowane tak, aby pozwolić 
uczniom szukać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pyta-
nia: Jak powstaje film animowany? Czy animacja zawsze 
wygląda tak samo? W jaki sposób film przenosi widza 
w przeszłość lub w przyszłość? Czy w filmie potrzebne 
są słowa? Z jakimi wyzwaniami mierzą się aktorzy? 
Propozycje te sprawiają, że uczniowie stają się bardziej 
świadomymi widzami. Filmy prezentowane w tym cyklu 
to przepiękne i ciekawe historie, które pozwalają najmłod-
szym uczestnikom zastanowić się nie tylko nad ich formą, 
ale także nad treścią. Poruszają wiele ważnych dla młodego 
widza zagadnień: rodzina, przyjaźń, zagadki, przygoda czy 
strach. Ze względu na tematykę prelekcji cykl jest przezna-
czony dla starszych uczniów, którzy mają dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. 

dzięki cyklowi „filmowe sekrety” uczeń:

•	 rozumie Przekaz Filmowy (wizualny, słowny, muzyczny), 
interPretuje Go, zbiera na jeGo Podstawie inFormacje 

•	mówi, oPowiada o swoicH PrzeżyciacH i doświadczeniacH, 
korzystając ze zdobytej wiedzy

•	wyraża swoje sPostrzeżenia i Przeżycia, Podejmując 
działalność twórczą, stosuje różnorodne środki wyrazu

•	 tworzy relacje z rówieśnikami, wsPółPracuje 
i wsPółdziała w GruPie, aby osiąGnąć zamierzone cele

sabina Piłat – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w szkole 
Podstawowej nr 234 im. juliana tuwima w warszawie, 
Podróżniczka i bloGerka, autorka scenariuszy zajęć dla dzieci

26 nowe Horyzonty edukacji Filmowej
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nocturna
reż. A. Garcia, V. Maldonado | Francja 2007 | 88’
prelekcja: Jak działa kino?

Przepięknie skonstruowana opowieść o podróży, poszukiwaniu, 
odwadze i poświęceniu. Mały chłopiec pokonuje swój strach, 
aby rozwikłać zagadkę znikających gwiazd.

Tim, mieszkaniec domu dziecka, boi się nocy. Bardzo lubi jednak 
obserwować gwiazdy i w ich blasku marzyć. Pewnego dnia z nieba 
znika ulubiona gwiazda Tima. Pomimo lęku przed ciemnością 
chłopiec wchodzi na dach, aby jej poszukać. Wkrótce bohater 
orientuje się, że kolejne światełka także gasną. Z pomocą kota 
Tobermory’ego, mimo ogromnego strachu, Tim wyrusza 
w magiczną podróż, aby odkryć tajemnicę znikających gwiazd.

naGrody
Goya – najlepszy film animowany (2008) 
MFF Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu (2013) – nagroda 
Jury Nauczycieli dla filmu pełnometrażowego dla dzieci 
Festiwal Filmowy Kino Dzieci (2014) – nagroda Jury Złoty  
Kwiat Paproci 

wątki z Prelekcji
Zastanowimy się, na czym polega magia kina dziś, a na czym 
opierała się sto lat temu. Pomówimy o filmie jako podróży 
i wchodzeniu w świat snu. Czy ktoś identyfikuje się z filmowym 
bohaterem?

Pojęcia kluczowe
lęki i fobie, strach, słabości, siła wewnętrzna, magia kina, 
nastrój, obraz, identyfikacja z bohaterem, światło, cień

materiały dydaktyczne
Jeśli nie będę się bał, nic mi nie zrobisz, czyli jak walczyć z cie-
niem własnego strachu. Rozmawiamy o filmie Nocturna.

ProPozycja Pracy Plastycznej
Lampiony ze sceną z filmu.

listopad 

Biuro detektywistyczne lasseGo  
i mai. sekret rodziny Von Broms
reż. P. Klänge, W. Söderlund | Finlandia, Szwecja 2013 | 80’
prelekcja: Jak powstaje film?

grudzień 

zestaw filmów krótkich: 
Bohaterowie dnia codzienneGo
łączny czas: 50’ 
prelekcja: Muzyka w filmie.

styczeń 

nowe PrzyGody dzieci z BullerByn
reż. L. Hallström | Szwecja 1987 | 95’
prelekcja: Książka i film.

luty 

suPeraGentka
reż. K. von Bengtson | Dania 2017 | 77’
prelekcja: Odkrywamy tajemnice filmu animowanego.

marzec 

sonia
reż. C. Edfeldt, L. H. Clyne | Szwecja 2016 | 79’
prelekcja: Co to jest scenografia?

kwiecień 

Biuro detektywistyczne lasseGo 
i mai. Pierwsza tajemnica nowoŚć! 
reż. H. Georgsson | Szwecja 2006 | 80’ 
prelekcja: Aktorskie zadania.
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cykle dla sP 4–6:
•	 Młodzi w obiektywie
•	 Kino współczesne
•	 Świat filmu

tu znajdziesz:
•	 opis dostępnych cykli filmowych,
•	 opinie nauczycieli,
•	 powiązanie z podstawą programową,
•	 przykład, jak pracujemy z filmem,
•	 podstawowe informacje o wszystkich  

tytułach cyklu.

na www.nhef.Pl dostęPne są:

•	 szczeGółowy oPis każdeGo Filmu,
•	wątki z Prelekcji do każdeGo tytułu,
•	materiały dydaktyczne do Pobrania –  

scenariusze lekcji, karty Pracy, ProPozycje tematów do 
dyskusji,

•	 ProPozycje Prac PlastycznycH – Pomysły  
na rozwinięcie PoruszanycH w FilmacH tematów, 

•	oPinie PsycHoloGów, 
•	 lista miast, w którycH realizowane są  

PoszczeGólne cykle,
•	 daty sPotkań w twoim kinie.
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młoDZi 
w obiektYwie
Młody widz, utożsamiając się z bohaterem filmowym, pró-
buje zdefiniować swoje miejsce w świecie. Interpretowanie 
postępowania postaci przychodzi mu niezwykle łatwo, gdyż 
śledzi decyzje rówieśnika na ekranie i dzięki temu uczy się, 
jak rozwiązywać własne problemy.

Uczniowie z natury rzeczy wzbraniają się przed nakazowymi 
metodami, które prezentowałyby, co należy zrobić w danej 
sytuacji. Często przekornie postępują wbrew decyzjom 
dorosłych, jednak z racji swojego młodego wieku mają 
trudności z dostrzeżeniem konsekwencji własnych działań. 
Bohaterowie filmów przedstawianych w cyklu „Młodzi 
w obiektywie” stają przed ważnymi wyborami, które nie 
są obce większości dzieci w ich wieku. Tym samym film jest 
doskonałym narzędziem służącym do uwrażliwiania 
i poszerzania wiedzy o relacjach ludzkich. Młody widz 
obserwuje gotowe rozwiązania, a jednocześnie w przy-
stępny sposób dowiaduje się o skomplikowanej sieci współ-
zależności, wśród których dziecko jest jednostką 
zaangażowaną, postrzeganą podmiotowo i traktowaną 
poważnie. Filmy wyselekcjonowane do cyklu łączą w sobie 
atrakcyjną i interesującą dla młodych widzów formę z nie-
banalną i wartościową pod względem edukacyjnym treścią. 
Twórcy zaproponowanych filmów starają się dotknąć 
wszystkiego tego, co składa się na rzeczywistość nastolat-
ków, angażując ich do podjęcia dialogu.

dzięki cyklowi „młodzi w oBiektywie” uczeń:

•	 ćwiczy sPójne komunikowanie i uzasadnianie własneGo 
zdania w oParciu o treść

•	 dostrzeGa wartość wsPółPracy, tolerancji, akcePtacji 
i konieczność Podejmowania odPowiedzialności za własne 
decyzje

•	 konFrontuje własne doświadczenia z sytuacją boHaterów
•	 doskonali myślenie konkretne oraz abstrakcyjne
•	 Podejmuje rozważania dotyczące wartości
•	 łączy treść Filmów z zaGadnieniami edukacji Globalnej
•	 interPretuje wartości etyczne wPisane w Przekaz 

naddany dzieła FilmoweGo
•	 interPretuje dzieło Filmowe jako strukturę 

wielowymiarową
•	 Poszukuje Przyczyn zaobserwowanycH zjawisk 

sPołecznycH i Projektuje icH konsekwencje zGodnie 
z własnym rozumieniem świata i oGlądem relacji 
sPołecznycH

•	 Poszerza rozumienie Pojęć etycznycH i wartości 
PożądanycH w sPołeczeństwie

•	 Poznaje metody krytyczneGo odbioru obrazu FilmoweGo, 
analizy i interPretacji tekstu kultury

joanna waszkowska– nauczycielka języka PolskieGo w zesPole 
szkół oGólnokształcącycH nr 5 w sosnowcu, członkini GruPy 
suPerbelFrzy rP 
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feliX
reż. R. Durrant | Republika Południowej Afryki 2013 | 97’ 
prelekcja: Pasja.

Film skupia się na trudności dziecka w dokonywaniu wyboru 
pomiędzy równorzędnymi wartościami – szacunkiem wzglę-
dem rodzica a własną pasją. Twórcy filmu koncentrują uwagę 
widza na procesie szukania sposobów wyjścia z patowej 
sytuacji. 

Feliks, na przekór zdecydowanie sprzeciwiającej się temu 
mamie, pragnie uczyć się gry na saksofonie. Chłopiec dzięki 
stypendium zaczyna właśnie naukę w elitarnej szkole, jednak 
codziennie, w tajemnicy przed mamą, poświęca czas na ćwicze-
nia, które mają mu pomóc w przygotowaniach do szkolnego 
koncertu jazzowego. Najtrudniejszą walkę toczy bohater sam 
ze sobą. Na równi zależy mu na akceptacji rodzica, co na grze 
na saksofonie. Film w odmienny sposób definiuje pojęcie buntu, 
zwracając uwagę na sytuację, w której należy szukać 
kompromisu.

naGrody
Najlepszy film pełnometrażowy dla dzieci (Jury Dziecięce) oraz 
wyróżnienie (Jury Nauczycieli) na Festiwalu Młodego Widza 
„Ale Kino!” (2014)
Cinekid (2014)
Lucas – International Festival of Films for Children and Young 
People (2013) 

film jako kontekst
Pomocny przy omawianiu powieści A. Maleszki Magiczne 
drzewo. Olbrzym oraz Nancy H. Kleinbaum Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów.

wątki z Prelekcji
Czy każdy może mieć pasję? Czym się interesujemy? Jakie są kon-
sekwencje podążania za marzeniami? Każdy z nas jest inny i może 
mieć inne pasje. Doskonalenie umiejętności jako droga do sukcesu.

Pojęcia kluczowe
pasja, zainteresowania, współzawodnictwo, wytrwałość, 
kompromis

materiały dydaktyczne
Feliks znaczy szczęśliwy. O szczęściu, jakie daje pasja.

 

listopad 

na linii wzroku
reż. J. Dollhopf, E. Goldbrunner | Niemcy 2015 | 98’
prelekcja: Relacje z rodzicami.

grudzień 

suPerBrat
reż. B. Larsen | Dania 2009 | 89’ 
prelekcja: Pokonywanie barier.

styczeń 

PrzyGoda nelly
reż. D. Wessely | Niemcy 2016 | 97’ 
prelekcja: Trudna sztuka akceptacji.

luty 

nic Bez nas nowoŚć!
reż. S. Klausmann | Niemcy 2017 | 87’ 
prelekcja: Dokąd zmierza świat?

marzec 

sekrety wojny
reż. D. Bots | Holandia 2014 | 95’
prelekcja: Wojna czyli zło.

kwiecień 

mamo, kocham cię
reż. J. Nords | Łotwa 2013 | 82’
prelekcja: Prawda i kłamstwo.
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kino 
współcZesne
Obcowanie z najnowszymi dziełami kinematograficznymi 
to nieodłączny element kształcenia młodego odbiorcy kul-
tury, bo inspiruje uczniów do tworzenia konstruktywnej 
krytyki rzeczywistości, w której dorastają, oraz daje im 
możliwość zidentyfikowania własnych problemów jako czę-
ści procesów społecznych i kulturowych. 

Przywykliśmy do osadzania tekstów kultury w epoce, 
w której powstawały. Cykl Kino współczesne pozwala 
wspólnie stworzyć z naszymi dziećmi mapę współczesno-
ści, a na nią nanieść palące problemy XXI w. Żyjemy w cza-
sach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce wielu 
twórców, w której nie sposób na własną rękę wyśledzić 
właśnie tych filmów dla dzieci i młodzieży, które są najbar-
dziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. 
Prezentujemy nagradzane i docenione produkcje, będące 
sublimacją marzeń i lęków towarzyszących dziś dorastaniu. 
Czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, 
co inne i obce? Czy empatia jest indywidualną zaletą, czy 
wartością społeczną? Jak konstruować relacje w społe-
czeństwie wielokulturowym?

dzięki cyklowi „kino wsPółczesne” uczeń:

•	wyrabia i rozwija zdolności rozumienia utworów 
literackicH oraz innycH tekstów kultury

•	 kształtuje umiejętności uczestniczenia w kulturze 
Polskiej i euroPejskiej, szczeGólnie w jej wymiarze 
symbolicznym i aksjoloGicznym 

•	 rozwija zdolności dostrzeGania wartości: Prawdy, dobra, 
Piękna, szacunku dla człowieka, i kierowania się tymi 
wartościami 

•	odnosi treści tekstów kultury do własneGo 
doświadczenia 

•	 świadomie i uważnie dokonuje recePcji Filmów
•	 rozumie swoistości tekstów kultury PrzynależnycH do 

Filmu

aleksandra korczak – nauczycielka języka PolskieGo 
w zesPole szkół im. noblistów PolskicH w lesznowoli, 
doktorantka i członkini Pracowni badań literatury dla 
dzieci i młodzieży na uniwersytecie warszawskim
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wojna na deski
reż. M. Hogaar | Holandia 2014 | 87’ 
prelekcja: Przyjaźń wystawiona na próbę.

Film przedstawia historię przyjaźni Ziggy’ego i Basa. 
Rozpoczynające się wakacje to czas częstszych zabaw i wspól-
nego spędzania wolnego czasu. W czasie letnich przygód 
dochodzi do konfrontacji między chłopcami, a ich przyjaźń 
zostaje wystawiona na próbę.

Zbliżają się wakacje. Ziggy i Bas jak co roku biorą udział w let-
nim obozie i konkursie na budowę najwyższej drewnianej for-
tecy. Seria nieporozumień doprowadza jednak do sporu między 
chłopcami. Najlepsi przyjaciele staną się w przeciwnikami, 
a walka toczyć się będzie o znacznie więcej niż tylko o najwyż-
szą obozową konstrukcję. Reżyser umiejętnie pogłębia pro-
blem, ukazując, jak wiele czynników składa się na zaistnienie 
sporu. Widz ma jednak nadzieję, że dla chłopców wygrana to nie 
wszystko i że dużo ważniejsza jest przyjaźń.

naGrody
Festiwal Filmowy Kino Dzieci (2015) – nominacja do nagrody 
Złoty Kwiat Paproci

wątki z Prelekcji
Pomówmy o tym, jak poradzić sobie z emocjami w kłótni czy 
sporze. Czy jest nam potrzebna rywalizacja? Co to znaczy grać 
fair play? 

Pojęcia kluczowe
przyjaźń, rywalizacja, kompromis, uczuciowość

materiały dydaktyczne
Zostań inżynierem przyjaźni.

listopad 

eskil i trynidad
reż. S. Apelgren | Szwecja 2013 | 103’ 
prelekcja: Różnimy się od siebie.

grudzień 

raBarBar
reż. M. de Cloe | Holandia 2014 | 70’ 
prelekcja: Pierwsza miłość.

styczeń 

życie wedłuG nino
reż. S. van Dusseldorp | Holandia 2014 | 80’ 
prelekcja: Rozmawianie o… wszystkim.

luty 

twardziele
reż. Ch. Lo | Norwegia 2013 | 76’
prelekcja: Jak przeciwstawić się przemocy w szkole?

marzec 

suPa modo nowoŚć!
reż. L. Wainaina | Niemcy, Kenia 2018 | 73’
prelekcja: Siła i nadzieja w sytuacjach granicznych. 

kwiecień 

Blanka
reż. K. Hasei | Filipiny 2015 | 75’
prelekcja: Jak się tworzy rodzinę? 
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świat FilmU 
Film dla współczesnych młodych widzów może stać się 
inspiracją do refleksji nad otaczającym światem, sposobem 
na kształtowanie uczuć, analizą i przedstawieniem rzeczy-
wistości. Dlatego w ramach cyklu „Świat filmu” uczniowie 
klas 4–6 szkoły podstawowej poznają główne wiadomości 
z zakresu wiedzy o filmie, a także otrzymają możliwość 
omówienia kolejnych etapów tworzenia filmu, od pomysłu 
po sam koniec dzieła.

Podczas kilku przemyślnie skonstruowanych spotkań 
w kinie uczniowie poznają twórców, którzy mają wpływ na 
realizację filmu – od scenarzysty, producenta, reżysera, 
operatora, montażysty, kostiumologa, charakteryzatora, 
kompozytora po aktorów. Kolejne spotkania mają na celu 
uświadomienie, że obraz filmowy tworzy zespół ludzi. Film 
to nie dzieło jednego twórcy. Każdy z elementów filmu ma 
bezpośredni wpływ na jego efekt.Dla współczesnego, mło-
dego widza film stał się nieodłącznym elementem poznaw-
czym otaczającego świata i źródłem wiedzy o sobie samym. 
Kino to miejsce nowych doznań i przeżyć. Sztuka filmowa 
staje się narzędziem wychowania. Kształtuje postawy ludz-
kie, może stać się kanonem wartości, odradzających się 
w indywidualnej jakości przeżyć, ekspresji, swobodnego 
dialogu człowieka z człowiekiem. Pełni rolę kompensa-
cyjną, dostarczając potrzeb duchowych i uczuciowych 
w sferze wyobraźni.Propozycje filmowe cyklu dostosowane 
są do wieku w taki sposób, by przeżyte podczas projekcji 
chwile stały się przyczynkiem do realizacji treści zawartych 
w nowej podstawie programowej.

dzięki cyklowi „Świat filmu” uczeń:

•	 rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne 
i Fantastyczne

•	 dostrzeGa i rozumie artystyczną swoistość
•	 Filmu i sztuk audiowizualnycH
•	wyodrębnia elementy dzieła FilmoweGo, w tym 

scenariusz, reżyserię, ujęcie, Grę aktorską, muzykę
•	wskazuje cecHy cHarakterystyczne Przekazów 

audiowizualnycH i Filmu
•	odbiera Przekazy w sPosób świadomy i uważny
•	odnosi teksty kultury do własneGo doświadczenia

beata kozyra – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka 
PolskieGo, PedaGoG teraPeuta, wicedyrektor w katolickim 
zesPole edukacyjnym w warszawie, autorka Podręczników 
edukacji Przedszkolnej, wczesnoszkolnej i teraPii PedaGoGicznej 
oraz wielu materiałów edukacyjnycH, między innymi scenariuszy 
lekcji z zakresu edukacji Filmowej, konsultantka metodyczna 
ProGramów edukacyjnycH, Prywatnie niezmordowany Podróżnik 
i Pasjonat kina
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zestaw filmów krótkich:  
kino nieme 
Kinematograf | reż. T. Bagiński | Polska 2009 | 12’
Wjazd pociągu na stację w Ciotat | reż. A. Lumiére, L. Lumiére | 
Francja 1896 | 1’
Niagara | USA 1912 | 1’
Karmienie dziecka | reż. A. Lumiére, L. Lumiére | Francja 1895 | 1’
Młody Sherlock Holmes | reż. B. Keaton | USA 1924 | 44’
Polewacz polany | reż. A. Lumiére, L. Lumiére | Francja 1895 | 1’
łączny czas: 60’

prelekcja: Narodziny kina.

Kino jest zarazem starą i młodą formą sztuki. Dziś, po ponad 
stu latach istnienia filmu, seanse w kinie są bardzo popularne. 
Jak wyglądały projekcje u zarania kina? Jakie były reakcje 
pierwszych widzów?

Zestaw pierwszych niemych filmów uświadomi uczniom jak 
wyglądało kino u swoich początków. Dowiedzą się także, jak 
odbywały się pierwsze pokazy i kim był taper. Uczniowie będą 
mieli okazję uświadomić sobie, że od chwili wynalezienia kine-
matografu do momentu, w którym filmy zaczęły opowiadać 
rozbudowane historie, musiało upłynąć wiele czasu.

wątki z Prelekcji
Omówimy okoliczności wynalezienia kinematografu i wyświe-
tlenia pierwszego pokazu filmowego. Podczas spotkania prele-
gent przekaże podstawowe informacje na temat początków 
kinematografii (filmy, nazwiska twórców). Uczniowie będą mieli 
okazję zapoznać się z konwencją kina niemego.

Pojęcia kluczowe
kinematograf, kino nieme, kamera, taśma filmowa, wynalazek

materiały dydaktyczne
Historie opowiedziane bez słów. Czyli w kinie przed stu laty. 

listopad 

wicher 
reż. K. von Garnier | Niemcy 2013 | 101’ 
prelekcja: Jak powstaje film?

grudzień 

syn winnetou
reż. A. Erkau | Niemcy 2015 | 90’
prelekcja: Muzyka w filmie.

styczeń 

zestaw filmów krótkich:  
filmowe konwencje
łączny czas: 59’
prelekcja: Filmowe konwencje.

luty 

storm. oPowieŚć o odwadze
reż. D. Bots | Holandia 2017 | 100’
prelekcja: Scenografia i kostiumy w filmie.

marzec 

laBirynt
reż. D. Boswell | Belgia 2014 | 99’
prelekcja: Efekty specjalne w filmie.

kwiecień 

jestem william nowoŚć!
reż. J. Elmer | Dania 2017 | 86’
prelekcja: Aktorstwo w filmie.
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cykle dla Gimnazjum  
i klas 7–8 sP:
•	 Młodzi w obiektywie
•	 Między kulturami
•	 Świat współczesny

tu znajdziesz:
•	 opis dostępnych cykli filmowych,
•	 opinie nauczycieli,
•	 powiązanie z podstawą programową,
•	 przykład, jak pracujemy z filmem,
•	 podstawowe informacje o wszystkich  

tytułach cyklu.

na www.nhef.Pl dostęPne są:

•	 szczeGółowy oPis każdeGo Filmu,
•	wątki z Prelekcji do każdeGo tytułu,
•	materiały dydaktyczne do Pobrania –  

scenariusze lekcji, karty Pracy, ProPozycje tematów do 
dyskusji,

•	 ProPozycje Prac PlastycznycH – Pomysły  
na rozwinięcie PoruszanycH w FilmacH tematów, 

•	oPinie PsycHoloGów, 
•	 lista miast, w którycH realizowane są  

PoszczeGólne cykle,
•	 daty sPotkań w twoim kinie.
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młoDZi 
w obiektYwie
Obiektyw kamery skierowany na młodego bohatera. 
Co zobaczymy? Kogo? Co będzie niósł ze sobą wizualny 
przekaz? Czy pomoże w konstruowaniu uniwersalnego 
sytemu wartości, w rozumieniu samego siebie i innych 
ludzi? I, wreszcie, kim jest młody, współczesny bohater 
filmowy? Czy stanie się kimś, kto pozwoli naszym uczniom 
znaleźć wspólną tożsamość, doświadczać świata, akcepto-
wać własną ciekawość i niezależność? 

Cykl proponowanych filmów stawia na bohatera poszukują-
cego, który na ekranie mierzy się z trudnym, choć fascynu-
jącym przekraczaniem granicy dziecko – dorosły. Wskazane 
obrazy filmowe stanowią źródło analogii do rzeczywistego 
świata nastolatka i pomagają zdefiniować oraz rozwiązać 
nurtujące go problemy. Ekranowi rówieśnicy uczą się wal-
czyć z własnymi lękami, chcą być odpowiedzialni i nieza-
leżni. Udowadniają, że choć nie ma łatwej recepty 
na bolączki wieku dorastania, potrafią odnaleźć się nie 
tylko w świecie dziecięcych fantazji, ale i w rzeczywistości 
dorosłych. Cykl realizuje cele wychowawcze odnoszące się 
do uniwersalnego świata wartości. Wybrane filmy świadczą 
o jego wielowymiarowości, a młodzi bohaterowie tworzą 
piękne filmowe historie, otwierając dyskusję o przyjaźni, 
miłości, rówieśniczej rywalizacji, odmienności i nadziejach, 
jakie niesie współczesny świat.

dzięki cyklowi „młodzi w oBiektywie” uczeń klas 7 i 8:

•	 staje się świadomym odbiorcą kultury Filmowej
•	 rozwija umiejętność krytyczneGo myślenia, oceny Postaw 

i zacHowań boHaterów FilmowycH, cHarakteryzując icH 
emocje i uczucia

•	 dostrzeGa uniwersalne wartości i wiąże je z Postawami 
sPołecznymi

•	 ćwiczy umiejętność komunikowania i uzasadnia 
wyPowiedzi w oParciu o treść tekstu kultury

•	 PotraFi znaleźć nawiązania do wątków kulturowycH 
i literackicH,

•	 rozumie Przemiany okresu dojrzewania, 
•	w interPretacji tekstu kultury, jakim jest Film, 

wykorzystuje konteksty sPołeczne i kulturowe,
•	 konFrontuje własne doświadczenia z sytuacją 

boHaterów,
•	 PotraFi Przyjąć cudze PoGlądy i Polemizować z nimi,
•	 Podejmuje Próby rozwiązania PrzedstawioneGo Problemu,
•	wyrabia i rozwija zdolność rozumienia dzieła FilmoweGo,
•	 rozwija zdolność dostrzeGania Prawdy, dobra, Piękna 

i szacunku dla inneGo człowieka,
•	 rozwija Potrzebę uczestniczenia w kulturze.

dzięki cyklowi „młodzi w oBiektywie” 
uczeń Gimnazjum:
•	 doskonali umiejętności dyskusji i Prezentowania 

własneGo stanowiska,
•	 Poznaje ważne zaGadnienia z zakresu etyki,
•	 rozwija komPetencje związane z inteliGencją emocjonalną 

i sPołeczną.

kinGa dolatowska – nauczycielka edukacji Filmowej w liceum 
oGólnokształcącym im. st. staszica w Połczynie-zdroju, liderka 
Filmoteki szkolnej w województwie zacHodnioPomorskim, 
oPiekunka koła FilmoweGo dla młodzieży
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offline nowoŚć!
reż. F. Schnell | Niemcy 2016 | 91’
prelekcja: Świat realny i świat wirtualny.

Tuż przed najważniejszą rozgrywką w on-line’owej grze nasto-
letni Jan odkrywa, że ktoś przejął jego cyfrową tożsamość.

Jan doskonale odnajduje się w świecie wirtualnej rzeczywisto-
ści. To on jest doceniany przez innych graczy i to on, stojąc 
u progu wygranej, zostaje bezlitośnie zhackowany przez jed-
nego z nich. Zanim ponownie stanie się awatarem, musi dowie-
dzieć się, kim jest jego przeciwnik i jak odzyskać swoją 
tożsamość. A to nie będzie łatwe, zwłaszcza, że czeka 
go podróż przez realny świat wśród realnych bohaterów. Jan nie 
wierzył, że może być coś ważniejszego od jego wirtualnego 
życia, dopóki nie spotkał na swojej drodze prawdziwej Miłości.

naGrody
Nominacja w kategoriach: najlepszy film i najlepszy młody aktor 
na Max Film Festival 2016, nagroda za najlepszy film młodzie-
żowy na Film Festival Mecklenburg-Vorpommern 2016, nagroda 
dla najlepszego filmu fabularnego w kategorii 8+ na Lucas 
Filmfestival 2016 we Frankfurcie, nagroda za najlepszy film 
młodzieżowy na Cinekid 2016 w Amsterdamie, nagroda za naj-
lepszy film fabularny na Cine a la Vista 2016 w Argentynie.

film jako kontekst
Do omawiania lektur ukazujących życie i rozrywki nastolatków 
w XX wieku i porównanie ich ze współczesnymi obyczajami.

wątki z Prelekcji
Omówimy transmedialny eksperyment połączenia w obrazie 
filmowym elementów fabularnych z elementami gry kompute-
rowej. Podejmiemy temat komunikacji zapośredniczonej. 
Poruszymy temat realnych problemów w wirtualnym świecie 
– kradzież tożsamości. Omówimy rolę przyjaźni, miłości, 
współpracy, celu w życiu nastolatków.

Pojęcia kluczowe
świat wirtualnych gier, tożsamość, cel, ryzyko, hacking, miłość, 
zespół, współpraca, upór, przygoda

materiały dydaktyczne
Granice gry. O znikającej tożsamości.

listopad 

żałuję! 
reż. D. Schram | Holandia 2013 | 95’ 
prelekcja: Jak reagować na bullying?

grudzień 

królowie lata
reż. J. Vogt-Roberts | USA 2013 | 93’
prelekcja: Trudna droga do dorosłości.

styczeń 

wirus i oktan
reż. M. Gondry | Francja 2015 | 103’
prelekcja: Podróż jako poznanie siebie.

luty 

Była soBie dziewczynka
reż. M. Monheim | Niemcy 2014 | 104’
prelekcja: Konsekwencje naszych decyzji.

marzec 

wallay nowoŚć!
reż. B. Goldblat | Francja 2017 | 84’
prelekcja: Co to znaczy „być dojrzałym”?

kwiecień 

życie animowane
reż. R. R. Williams | Francja, USA 2016 | 89’
prelekcja: Terapeutyczna rola filmu.
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mięDZY 
kUltUrami
Co definiuje z pozoru prosty zwrot „nasza kultura”? Czy 
u progu XXI wieku można wskazać na jakąkolwiek monokul-
turę? Czy nie będzie nadużyciem mówienie o czysto pol-
skiej kulturze? Bo przecież nasza, polska kultura to wynik 
spotkania wielu, bardzo wielu kultur: tureckiej, niemieckiej, 
rosyjskiej, czeskiej, szwedzkiej, włoskiej… Dzisiejszy Polak 
jest swoistym patchworkiem, przy czym największą łatą 
jest ta koloru biało-czerwonego. Historia nauczyła nas, 
że spotkania z innymi kulturami wzbogacają i wzmacniają. 
Cykl „Między kulturami” to realizacja tej niezwykłej lekcji 
historii Rzeczypospolitej – wzbogacać kulturę w kontakcie 
z innymi, redefiniować w spotkaniu z nowym horyzontem 
kultury.

Cykl „Między kulturami” to podroż przez świat różnorodnych 
kultur, religii, systemów politycznych. Pozwala on na zgłę-
bianie wiedzy o bliskich dzięki globalizacji, lecz odległych 
kulturowo zakątkach świata. Nowa wiedza przeplata się 
z uniwersalnymi wartościami, co pozwala uczniom 
na sprawne odnalezienie się w nowych krajobrazach przy 
jednoczesnym odczuwaniu różnicy. Dzięki temu propono-
wane filmy stają się także doskonałymi kontekstami dla 
lektur czytanych w szkole. Pozwalają na dostrzeżenie 
wspomnianych podobieństw i różnic oraz uwspółcześnieniu 
omawianych zagadnień (np. Balladyna w bollywoodzkich 
Indiach). Poza wiedzą dotyczącą asymilacji, izolacji, tożsa-
mości etnicznej czy narodowej w widzach kształtowana 
będzie postawa tolerancji i empatii.

dzięki cyklowi „między kulturami” uczeń klas 7 i 8:

•	uzasadnia, że można PoGodzić różne tożsamości 
sPołeczno-kulturowe (reGionalną, narodową/
etniczną, Państwową/obywatelską, euroPejską); 
rozPoznaje Przejawy ksenoFobii, w tym rasizmu, 
szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia Potrzebę 
Przeciwstawiania się tym zjawiskom

•	określa w PoznawanycH tekstacH Problematykę 
eGzystencjalną i Poddaje ją reFleksji

•	 znajduje w tekstacH wsPółczesnej kultury PoPularnej 
(nP. w FilmacH, komiksacH, PiosenkacH) nawiązania do 
tradycyjnycH wątków literackicH i kulturowycH

•	określa wartości estetyczne PoznawanycH tekstów 
kultury

•	 rozwija umiejętności krytyczneGo myślenia 
i Formułowania oPinii

dzięki cyklowi „między kulturami” uczeń Gimnazjum: 

•	 ze zrozumieniem PosłuGuje się Pojęciami dotyczącymi 
wartości PozytywnycH i icH Przeciwieństw oraz określa 
Postawy z nimi związane, nP. Patriotyzm – nacjonalizm, 
tolerancja – nietolerancja, Piękno – brzydota, a także 
rozPoznaje icH obecność w życiu oraz w literaturze 
i innycH sztukacH

•	omawia na Podstawie PoznanycH dzieł literackicH 
i innycH tekstów kultury Podstawowe, Ponadczasowe 
zaGadnienia eGzystencjalne, nP. miłość, Przyjaźń, 
śmierć, cierPienie, lęk, nadzieja, wiara reliGijna, 
samotność, inność, Poczucie wsPólnoty, solidarność, 
sPrawiedliwość; dostrzeGa i Poddaje reFleksji 
uniwersalne wartości Humanistyczne

•	 dostrzeGa zróżnicowanie Postaw sPołecznycH, 
obyczajowycH, narodowycH, reliGijnycH, etycznycH, 
kulturowycH i w icH kontekście kształtuje swoją 
tożsamość

•	uwzGlędnia w analizie sPecyFikę tekstów kultury 
PrzynależnycH do nastęPującycH rodzajów sztuki: 
literatura, teatr, Film, muzyka, sztuki Plastyczne, 
sztuki audio wizualne

krzysztoF kasPrzyk – nauczyciel języka PolskieGo 
w szkole Podstawowej i Gimnazjum, wsPółtwórca 
autorskieGo ProGramu edukacji teatralno-Filmowej teoFil 
dla klas GimnazjalnycH, członek GruPy suPerbelFrzy, lider 
dkF kaFe in-ni
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GoodBye Berlin nowoŚć!
reż. F. Akin | Niemcy 2016 | 93’
prelekcja: Przyjaźń ponad pochodzeniem i kolorem skóry.

Wspólna podróż Maika i Czika, głównych bohaterów filmu, staje 
się drogą dojrzewania, przyjaźni, odnajdywania własnej tożsa-
mości. W spotkaniu kultur rodzi się prawdziwa osobowość.

Dwaj uczniowie jednej z berlińskich szkół, Maik i Czik, wyruszają 
w wakacyjną podróż życia, której celem jest odległy kraj 
za lasami – Siedmiogród. Pierwszy – outsider, odsuwany przez 
klasę i jednocześnie nieporadnie zabiegający o względy klaso-
wej piękności. Drugi – przybysz znikąd, różniący się wyglądem, 
zachowaniem, pochodzeniem. Samo znalezienie drogi do 
Siedmiogrodu, nie mówiąc o jej dalszym przebiegu, nie będzie 
jednak ani szybkie, ani proste. Na pewno będzie jednak przy-
jemne – podróżnicy cieszą się podróżą, przygodami, spotka-
nymi ludźmi. No to w drogę!

naGrody
Nagroda Młodej Widowni dla Faitha Akina – Europejska 
Nagroda Filmowa
Najlepszy film młodzieżowy – Bavarian Film Awards

film jako kontekst
Motyw podróży obecny w filmie może stanowić kontekst dla 
takich pozycji lekturowych jak Mały książę czy Syzyfowe prace. 
Topos przyjaźni można zestawić z realizacjami w Syzyfowych 
pracach, Stowarzyszeniu Umarłych Poetów lub Kamieniach 
na szaniec.

wątki z Prelekcji
Poszukamy wyznaczników człowieczeństwa, znoszących 
podziały klasowe, rasowe, kulturowe. Odczytamy symboliczne 
znaczenie drogi (także filmu drogi). Poruszymy wątek dojrze-
wania, kształtowania osobowości, budowania pewności siebie.

Pojęcia kluczowe
dialog międzykulturowy, przyjaźń, dojrzewanie, film drogi

materiały dydaktyczne
Szaleństwa wieku dojrzewania.

listopad 

fiGhter – kochaj i walcz
reż. N. Arthy | Dania 2007 | 100’
prelekcja: Pasja.

grudzień 

dziewczynka w tramPkach
reż. H. al-Mansour | Niemcy, Arabia Saudyjska 2012 | 100’
prelekcja: Kobiety w świecie islamu.

styczeń 

Bez Granic
reż. A. Asgari | Iran 2014 | 102’ 
prelekcja: Granice międzykulturowe.

luty 

cyGan
reż. M. Šulík | Czechy, Słowacja 2011 | 100’
prelekcja: Życiowe wybory.

marzec 

rakieta
reż. K. Mordaunt | Australia, Tajlandia, Laos 2013 | 96’
prelekcja: Walka z przesądami.

kwiecień 

slumdoG. milioner z ulicy 
reż. D. Boyle | Wielka Brytania 2008 | 120’
prelekcja: Pokonać siebie.
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świat 
współcZesnY 
Żyjąc w dzisiejszych czasach, jesteśmy obywatelami świata. 
Jednak niezależnie od szerokości geograficznej wszyscy 
potrzebujemy tego samego: akceptacji, miłości, umiejętno-
ści radzenia sobie z samotnością i cierpieniem. Dzięki kon-
frontacji z problemami bohaterów filmowych młodzi 
widzowie będą w stanie lepiej radzić sobie w niełatwym 
współczesnym świecie. 

„Świat współczesny” to cykl, który prezentuje bardzo róż-
norodny – zarówno pod względem tematycznym, jak i for-
malnym – zestaw filmów. Łączy je bez wątpienia 
uniwersalny przekaz i skupienie na realnych problemach 
współczesności, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych 
ludzi: kryzysie rodziny, starzeniu się społeczeństwa, dys-
kryminacji ze względu na płeć, poglądach. „Świat współ-
czesny” porusza je w sposób atrakcyjny i zrozumiały, mogąc 
stanowić propozycję dla uczniów klas 7 i 8, jak i dla gimna-
zjalistów. Wybrane filmy można wykorzystać w korelacji 
z takimi przedmiotami jak: język polski, wiedza o społe-
czeństwie, historia, muzyka, lekcje wychowawcze czy 
wychowanie do życia w rodzinie. 

dzięki cyklowi „Świat wsPółczesny” 
uczeń klasy 7 szkoły Podstawowej:

•	 staje się świadomym odbiorcą kultury Filmowej, 
uważnie odbiera zwłaszcza Filmy adresowane do dzieci 
i młodzieży 

•	 rozwija umiejętność krytyczneGo myślenia, oceny Postaw 
i zacHowań boHaterów FilmowycH, cHarakteryzując icH 
emocje i uczucia

•	 dostrzeGa uniwersalne wartości
•	 rozumie Przemiany okresu dojrzewania
•	 konFrontuje własne doświadczenia z sytuacją boHaterów

dzięki cyklowi „Świat wsPółczesny” 
uczeń klasy 8 szkoły Podstawowej:

•	 Formułuje sądy w sPrawacH wybranycH Problemów 
sPołecznycH wsPółczesneGo świata

•	 Przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka
•	 rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

oraz jej znaczenie w relacjacH interPersonalnycH
•	 PotraFi Przyjąć odPowiedzialność za maniFestowane 

reakcje i słowa
•	 cHarakteryzuje Politykę niemiec na terenacH okuPowanej 

euroPy, zwłaszcza zaGładę żydów

dzięki cyklowi „Świat wsPółczesny” uczeń Gimnazjum:

•	omawia na Podstawie PoznanycH dzieł literackicH 
i innycH tekstów kultury Podstawowe, Ponadczasowe 
zaGadnienia eGzystencjalne

•	 dostrzeGa i Poddaje reFleksji uniwersalne wartości 
Humanistyczne

•	 dostrzeGa zróżnicowanie Postaw sPołecznycH, 
obyczajowycH, narodowycH, reliGijnycH oraz 
kulturowycH 

•	 rozPoznaje Problemy najbliższeGo otoczenia oraz szuka 
sPosobu na icH rozwiązanie 

•	 rozwija komPetencje związane z inteliGencją emocjonalną 
i sPołeczną

 
izabela wyPPicH – nauczycielka Plastyki, zajęć 
artystycznycH, Historii i wiedzy o kulturze w zesPole 
szkół oGólnokształcącycH nr 1 w rudzie śląskiej, 
wsPółorGanizatorka dkF kaFe in-ni, od lat zaanGażowana 
w edukację Filmową, członkini GruPy suPerbelFrzy rP
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lek na całe zło 
reż. T. Schram | Holandia 2014 | 98’ 
prelekcja: Dorastanie.

Casper mieszka ze swoją mamą, kocha grać na pianinie i jest 
podekscytowany tym, że dostał się do młodzieżowej orkiestry. 
Zaprzyjaźnia się z Anouk, dziewczyną z chóru. Kiedy odkrywa, 
że mama choruje, postanawia z pomocą przyjaciela odszukać ojca. 

Nastoletni Casper powoli wchodzi w dorosłe życie. Gra na piani-
nie i komponuje, udaje mu się również dostać do młodzieżowej 
orkiestry. Przeżywa pierwsze zawody miłosne, zaprzyjaźnia się 
z Anouk, dziewczyną z chóru. Wszystko układa się dobrze aż do 
chwili, gdy przypadkowo odkrywa, że jego mama jest ciężko 
chora. Przejęty jej stanem i niepewną przyszłością, postanawia 
wraz ze swoim najlepszym przyjacielem odszukać i poznać 
nigdy niewidzianego ojca. Okaże się, że zadanie to nie będzie 
łatwe, skutkując wieloma zmianami w uporządkowanym do tej 
pory życiu Caspra.

naGrody
Nagroda Główna na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dla 
Dzieci i Młodzieży KINOLUB w Krakowie (2015)

film jako kontekst
Przy omawianiu utworu literackiego opisującego relację rodzic –  
dziecko, np. Irena Jurgielewiczowa, Ten Obcy (Ula i jej ojciec), 
przy omawianiu funkcji sztuki (plastyka, muzyka, zajęcia 
artystyczne).

wątki z Prelekcji
Poszukiwanie własnych korzeni i tożsamości. Relacje w rodzinie 
(matka i syn, ojciec i syn). Sztuka drogą do wyzwolenia 
i samoświadomości.

Pojęcia kluczowe
dorosłość, funkcje sztuki, śmierć, relacje w rodzinie

materiały dydaktyczne
Choroba – egzamin dojrzałości.

listopad 

oPeracja hiP-hoP 
reż. B. Evans | Nowa Zelandia 2014 | 93’ 
prelekcja: Przełamywanie stereotypów. 

grudzień 

nowy
reż. R. Rosenberg | Francja 2015 | 81’
prelekcja: Akceptacja.

styczeń 

Powrót do BrundiBára
reż. D. Wolfsperger | Niemcy, Czechy 2014 | 88’ 
prelekcja: Trudna przeszłość.

luty 

miss imPossiBle
reż. P. Schildt | Szwecja 2010 | 85’ 
prelekcja: Jak być sobą?

marzec 

4. Piętro 
reż. A. Mercero | Hiszpania 2003 | 101’
prelekcja: Radość i cierpienie.

kwiecień 

chłoPiec i Świat
reż. A. Abreu | Brazylia 2013 | 80’
prelekcja: Konsumpcjonizm.
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cykle dla szkoły 
PonadGimnazjalnej:
•	 Kino polskie
•	 Wielokulturowość w filmie
•	 Trudne tematy
•	 Analiza filmu
•	 Między tekstami kultury – klasa 1.
•	 Między tekstami kultury – klasa 2.
•	 Między tekstami kultury – klasa 3.

tu znajdziesz:
•	 opis dostępnych cykli filmowych,
•	 opinie nauczycieli,
•	 powiązanie z podstawą programową,
•	 przykład, jak pracujemy z filmem,
•	 podstawowe informacje o wszystkich  

tytułach cyklu.

na www.nhef.Pl dostęPne są:

•	 szczeGółowy oPis każdeGo Filmu,
•	wątki z Prelekcji do każdeGo tytułu,
•	materiały dydaktyczne do Pobrania –  

scenariusze lekcji, karty Pracy, ProPozycje  
tematów do dyskusji,

•	 Film jako kontekst – ProPozycje wykorzystania  
Filmu Przy omawianiu innycH tekstów kultury, 

•	 lista miast, w którycH realizowane są  
PoszczeGólne cykle,

•	 daty sPotkań w twoim kinie.
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kino polskie
Cykl łączący najciekawsze produkcje ostatnich lat i dzieła 
klasyków kina polskiego. Sprawdzi się jako materiał do 
zajęć poświęconych rodzimej kinematografii czy – szerzej –  
kulturze. Kontakt z dziełami zawartymi w zestawieniu 
poszerzy także wiedzę uczniów na temat społecznych 
aspektów współczesności.

Zestaw daje uczniom szansę poznania różnych form 
i gatunków filmowych, a także umożliwia zrozumienie zło-
żoności jednostkowych postaw i wyborów. Proponowane 
fabuły i dokument, zróżnicowane pod względem formalnym 
i tematycznym, są dobrym pretekstem do dyskusji 
na tematy takie jak: godność, człowieczeństwo, wolność, 
rodzina czy przyjaźń. Filmy pochodzące z tego cyklu przy-
bliżają też społeczne i polityczne aspekty polskiej rzeczy-
wistości (od lat 50. do współczesności) i ich oddziaływanie 
zarówno na jednostkę, jak i zbiorowość. Mogą być zatem 
przydatne nie tylko wychowawcom, nauczycielom języka 
polskiego i wiedzy o kulturze, ale także WOS-u, 
HiS-u i historii. Ponieważ bohaterami wielu filmów cyklu 
są ludzie młodzi, czyni to ich historie bliskimi uczniom, 
co jest nie bez znaczenia w dyskusji wokół problemów 
i postaw prezentowanych w filmach.

dzięki cyklowi „kino Polskie” uczeń :

•	 konFrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury, 
nP. Formami Plastycznymi, teatralnymi, Filmowymi

•	 dostrzeGa obecne w tekstacH kultury uniwersalne 
wartości i normy sPołeczne, a także konFlikty wartości 
(nP. równości i wolności, sPrawiedliwości i miłosierdzia) 
oraz rozumie źródła tycH konFliktów

•	odczytuje treści aleGoryczne i symboliczne utworu oraz 
rozPoznaje sPosoby kreowania świata PrzedstawioneGo 
i boHatera (narracja, Fabuła, sytuacja liryczna, akcja)

•	 Poznaje wybrane Filmy z twórczości PolskicH reżyserów 
(nP. k. kieślowskieGo, a. munka, a. wajdy, k. zanussieGo)

jolanta mantHey – nauczycielka języka PolskieGo i edukacji 
Filmowej w i lo im. mikołaja koPernika w Gdańsku, autorka 
Podręczników i Publikacji PomocniczycH z języka PolskieGo 
dla uczniów szkół PonadGimnazjalnycH, edukatorka 
Filmowa, liderka Filmoteki szkolnej na Pomorzu
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najlePszy nowoŚć!
reż. Ł. Palkowski | Polska 2017 | 110’
prelekcja: Walka z uzależnieniem.

Opowieść inspirowana autentyczną historią Jerzego Górskiego, 
triathlonisty, zwycięzcy prestiżowych zawodów Double Ironman.
Nie jest to jednak film biograficzny w ścisłym znaczeniu. Celem 
twórców nie było tu raczej przedstawienie postaci wybitnego 
sportowca, ale ukazanie potężnej siły tkwiącej w – zdawałoby 
się – nawet całkowicie przegranym, skończonym człowieku. 
Granego przez Jakuba Gierszała bohatera poznajemy jako zbun-
towanego nastolatka kontestującego beznadziejną rzeczywi-
stość lat 70. z charakterystyczną dla wieku beztroską. 
Eksperymenty z narkotykami dość szybko prowadzą do uzależ-
nienia i Jurka, i jego dziewczyny, i przyjaciół. Wielu z nich prze-
gra z nałogiem, lecz Jurek znajdzie w sobie siłę nie tylko na to, 
by wyjść z uzależnienia, ale i by osiągnąć prawdziwy sukces. 
Historia wygranej bohatera z samym sobą wydaje się niepraw-
dopodobna. Uwiarygadnia ją sam Jerzy Górski, zwycięzca mor-
derczych zawodów triathlonowych w 1990 roku.

naGrody
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdyni – za scenografię 
i debiut aktorski (Kamila Kamińska) (2017)
MFF Tofifest w Toruniu 2017 – „Złoty Anioł” w konkursie filmów 
polskich „From Poland” 
Nagrody publiczności: Gdynia GFPFF, Toruń Tofifest, Chicago 
Festiwal Polskiego Filmu w Ameryce, Festiwal Kinopolska 
w Paryżu (2017)

film jako kontekst
Omówienie wątków filmu można połączyć z problematyką 
buntu, walki człowieka z własnymi słabościami.

wątki z Prelekcji
Uzależnienie jako problem, Najlepszy jako film o autodestruk-
cyjnej formie buntu. Monar i jego twórca. 

Pojęcia kluczowe
uzależnienie, bunt, pokonywanie słabości, pokora, sukces

materiały dydaktyczne
Siła i pokora jako narzędzia walki o godność i człowieczeństwo. 
Rozważania na podstawie filmu Łukasza Palkowskiego i innych 
tekstów kultury.

listopad 

Powidoki
reż. A. Wajda | Polska 2016 | 98‘
prelekcja: Artysta w systemie totalitarnym.

grudzień 

wszystko, co kocham
reż. J. Borcuch | Polska 2009 | 95’
prelekcja: Dojrzewanie.

styczeń 

chce się żyć
reż. M. Pieprzyca | Polska 2013 | 107’
prelekcja: Niepełnosprawność.

luty 

królik Po Berlińsku
reż. B. Konopka | Polska 2009 | 52’
prelekcja: Różne sposoby opowiadania o historii.

marzec 

amator
reż. K. Kieślowski | Polska 1979 | 117’
prelekcja: Kieślowski i jego dylematy.

kwiecień 

ostatnia rodzina
reż. J. P. Matuszyński | Polska 2016 | 124’
prelekcja: Artysta a rodzina.
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wielo- 
kUltUrowość  
w Filmie 
Filmy prezentowane w cyklu przeznaczone są dla uczniów, 
którzy są już wstępnie przygotowani do dyskusji o proble-
mach odnalezienia się w obcej kulturze, funkcjonowania 
w globalnym świecie, tolerancji dla odmienności etnicznej 
czy narodowościowej.

Cykl może stanowić punkt wyjścia do rozważań o wydarze-
niach politycznych i społecznych, które rozgrywają się 
w Polsce i Europie w ciągu ostatnich lat. Terroryzm i mani-
pulacje w polityce i mediach doprowadzają do postaw nie-
ufności i ksenofobii wobec imigrantów. W świecie 
otwartych granic i rynku pracy mają prawo żyć wśród nas 
i funkcjonować ludzie reprezentujący inne kultury i religie.
Dobór filmów wyrósł z potrzeby kształtowania w młodych 
ludziach postaw tolerancji i akceptacji, nie tylko wobec 
przedstawicieli mniejszości narodowo-etnicznych, ale także 
innych religii, poglądów politycznych i orientacji seksual-
nych. Zestawione w tym cyklu filmy pokazują uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych, w jaki sposób religia i kultura kształ-
tują życie mieszkańców krajów europejskich i azjatyckich. 
Część tytułów odnosi się do tematyki związanej z imigran-
tami i ich funkcjonowaniem w krajach, które tylko pozornie 
okazują się otwarte na obcokrajowców i ich odmienne 
kultury.

dzięki cyklowi „wielokulturowoŚć w filmie” uczeń:

•	 rozwija komPetencje związane z inteliGencją sPołeczną 
i emocjonalną

•	 Poznaje ważne zaGadnienia z zakresu PolitoloGii, 
socjoloGii i kulturoznawstwa

•	 kształtuje Postawy tolerancji wobec różnycH kultur 
i reliGii

•	udoskonala umiejętności dyskusji i Prezentowania 
własneGo stanowiska

anna równy – trenerka i edukatorka Filmowa, doktorantka 
w katedrze wiedzy o Filmie i kulturze audiowizualnej uG, 
członkini GruPy suPerbelFrzy rP, autorka Podręczników do 
języka PolskieGo i materiałów dydaktycznycH dla 
nauczycieli, w tym scenariuszy lekcji z zakresu edukacji 
Filmowej, koordynatorka merytoryczna NHEF
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comBat Girls. krew i honor
reż. D. F. Wnendt | Niemcy 2011 | 100’
prelekcja: Przełamywanie uprzedzeń.

Marisa to młoda dziewczyna, która nienawidzi imigrantów, 
Żydów, jest pełna pogardy dla policji, władz i uważa, że w jej 
rodzinnym kraju, czyli w Niemczech, dzieje się coraz gorzej. 
Zachowuje się prowokacyjnie, pije i wdaje się w bójki. Jedynym 
miejscem, w którym czuje się dobrze, jest gang neonazistów 
propagujący nienawiść, przemoc i ksenofobię. Przekonania 
Marisy zaczną przechodzić ewolucję, kiedy przez przypadek 
spotka na swojej drodze młodego afgańskiego uchodźcę. 
Po konfrontacji z nim dowie się, że czarno-białe zasady obowią-
zujące w jej gangu to nie jedyny sposób interpretowania 
rzeczywistości.

naGrody
First Steps Award – nagroda dla najlepszego fabularnego filmu 
pełnometrażowego (2011)
Lubuskie Lato Filmowe – nagroda „Srebrne Grono” (2012)

film jako kontekst
Przy omawianiu tekstów literackich dotyczących II wojny świa-
towej, ukazujących mechanizmy nazizmu, np. fragmentów 
powieści K. Moczarskiego Rozmowy z katem.

wątki z Prelekcji
Zdefiniujemy pojęcia takie jak „swój”, „obcy”, „inny” i zilustru-
jemy je przykładami. Przypomnimy, czym był nazizm. 
Zastanowimy się, skąd biorą się ruchy neonazistowskie i dla-
czego zyskują na popularności. Postawimy pytanie o sposoby 
walki z uprzedzeniami.

Pojęcia kluczowe
uprzedzenia, ksenofobia, rasizm, szowinizm, nazizm, 
neonazizm

materiały dydaktyczne
Combat girls. Krew i honor – zagadnienia narodowościowe
Jak rodzi się i gaśnie fascynacja neonazizmem na przykładzie 
bohaterek Combat girls.

listopad 

klasa
reż. L. Cantet | Francja 2008 | 128’
prelekcja: Społeczeństwo wielokulturowe.

grudzień 

sól ziemi
reż. J. R. Salgado, W. Wenders | Brazylia, Francja, Niemcy 2014 | 
110’
prelekcja: Ofiary wojen i uchodźcy.

styczeń 

cud Purymowy
reż. I. Cywińska | Polska 2000 | 57’
prelekcja: Tożsamość kulturowa.

luty 

mustanG
reż. D. G. Ergüven | Francja, Niemcy, Turcja, Katar 2015 | 97’
prelekcja: Kobiety w kraju islamu.

marzec 

dumni i wŚciekli
reż. M. Warchus | Wielka Brytania, Francja 2014 | 120’
prelekcja: Ponad podziałami.

kwiecień 

zestaw oBcokrajowcy w Polsce: 
60 kilo niczeGo, mały Palec, oBcy 
na mojej kanaPie nowoŚć!
łączny czas: 104’
prelekcja: Polska i Polacy oczami obcokrajowców.
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trUDne 
tematY
Cykl adresowany jest do uczniów ciekawych otaczającej ich 
rzeczywistości, skłonnych do odkrywania prawdy o współ-
czesnym świecie i otwartych na postawy mierzące się 
z problemami codzienności.

W cyklu zostały zaproponowane filmy, których problema-
tyka jest bliska współczesnemu człowiekowi, poszukują-
cemu odpowiedzi na nurtujące pytania i wskazówek do 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Dzięki spotkaniu 
z tym kinem uczniowie będą mogli poznać skomplikowaną 
naturę człowieka, zmierzyć się z problemami i dylematami 
etycznymi postaci filmowych, wspólnie przeżywać sytuacje, 
w których znaleźli się bohaterowie. Znajdą także inspiracje 
do refleksji na temat bliskiego sobie środowiska oraz 
makroprzestrzeni społecznej. „Trudne tematy” pełnią funk-
cję profilaktyczną – odwołują się do systemu wartości, 
kształtują poglądy, uczą motywacji, uwrażliwiają, pomagają 
uniknąć zagrożeń cywilizacyjnych i wskazywać źródła kon-
fliktów w świecie. Filmy można powiązać z realizacją pod-
stawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej, 
przywołując konteksty literacko-kulturowe, społeczne, 
historyczne, a także odwołując się do realizacji zagadnień 
wychowawczych, czy wręcz tematów z lekcji biologii. 

dzięki cyklowi „trudne tematy” uczeń: 

•	wskazuje związki między różnymi asPektami utworu: 
estetycznym, etycznym i Poznawczym

•	 Prezentuje własne Przeżycia wynikające z kontaktu 
z dziełem sztuki

•	 rozPoznaje sPosoby kreowania świata PrzedstawioneGo 
i boHatera 

•	 dostrzeGa w utworacH uniwersalne normy i konFlikty 
wartości

•	 dostrzeGa obecne w innycH tekstacH kultury wartości 
narodowe i uniwersalne

•	 dostrzeGa w świecie konFlikty wartości (nP. równości 
i wolności, sPrawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumie 
źródła tycH konFliktów

tadeusz banowski – nauczyciel języka PolskieGo, wok 
i zajęć FilmowycH w zesPole szkół im. cyPriana kamila 
norwida w nowym mieście lubawskim, Historyk sztuki, 
eksPert do sPraw Historii sztuki w ore, Pasjonat Filmu, 
trzykrotny laureat oGólnoPolskieGo konkursu 
na modelowe ProGramy nauczania zGodne z nową Podstawą 
ProGramową, autor scenariuszy lekcji i materiałów 
maturalnycH
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październik 

komunia nowoŚć!
reż. A. Zamecka | Polska 2016 | 73’
prelekcja: Trudy dojrzewania.

Główną bohaterką dokumentu jest czternastoletnia Ola, którą 
życiowa sytuacja zmusza do przyjęcia roli głowy rodziny. 
Bohaterka wyznacza sobie trudne zadanie, aby doprowadzić do 
jej zespolenia. 

Ola opiekuje się ojcem z problemem alkoholowym i bratem ze 
spektrum autyzmu, którego przygotowuje do pierwszej komu-
nii świętej. Jest to okazja do zorganizowania rodzinnej uroczy-
stości, służącej jako pretekst do powrotu matki i odbudowania 
rodzinnych więzi. Nastolatka mierzy się z trudnym wyzwaniem 
i bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Każda chwila 
wymaga od niej wytrwałości i wielu wyrzeczeń. Dziewczyna 
z determinacją dąży do celu.

naGrody
Orły – Najlepszy film dokumentalny (2016)
Europejska Akademia Filmowa – Najlepszy europejski film 
dokumentalny – Prix Arte (2017)
WFF – Najlepszy film dokumentalny (2016) 
Festiwal Mediów – Grand Prix Festiwalu (2016)
Gdańsk DocFilm Festival – Brama Wolności (2017) 
LFF – Najlepszy film dokumentalny (2017)
MFF w Locarno – Nagroda Tygodnia Krytyki (2016)

film jako kontekst
Motyw dojrzewania w tekstach kultury, np. mit o Dedalu 
i Ikarze, Kordian S. Słowackiego, Ferdydurke W. Gombrowicza.

wątki z Prelekcji
Mierzenie się z trudami życia. Czy cierpienie uszlachetnia? 
Determinacja sposobem na osiągniecie celu. Specyfika współ-
czesnego filmu dokumentalnego.

Pojęcia kluczowe
dojrzewanie, autyzm, rodzina, determinacja, film dokumentalny

materiały dydaktyczne
Co to znaczy być dorosłym/dojrzałym? 

listopad 

w jeGo oczach
reż. D. Ribeiro | Brazylia 2014 | 95’ 
prelekcja: Akceptacja.

grudzień 

amy
reż. A. Kapadia | USA, Wielka Brytania 2015 | 127’ 
prelekcja: Blaski i cienie sławy.

styczeń 

zjazd aBsolwentów
reż. A. Odell | Szwecja 2013 | 88’ 
prelekcja: Świat rówieśników.

luty 

cały ten cukier
reż. D. Gameau | Australia 2014 | 90’ 
prelekcja: Manipulacja.

marzec 

lato 1993 nowoŚć!
reż. C. Simón | Hiszpania 2017 | 96’ 
prelekcja: Żałoba i strata.

kwiecień 

mama
reż. X. Dolan | Kanada 2014 | 140’ 
prelekcja: Między pokoleniami.
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analiZa 
FilmU
Zajęcia w tym cyklu odbywają się po projekcji filmu. 
Uczniowie biorą udział w wykładzie ilustrowanym prezenta-
cją multimedialną. Dowiadują się, jak funkcjonalnie analizo-
wać tekst kultury i w jakie pojęcia z zakresu języka filmu 
należy być wyposażonym.

Cykl „Analiza filmu” wprowadza w świat poetyki kina i for-
malnych aspektów konstrukcji dzieła filmowego. Siedem 
znakomitych obrazów, które proponujemy w naszym cyklu, 
to wyraziste ilustracje różnych zagadnień przynależnych do 
tego obszaru filmoznawstwa. Poruszane w trakcie prelekcji 
tematy nawiązują do analizy filmowych środków wyrazu, 
pojęć z pogranicza filmu i innych sztuk, poszukiwania kultu-
rowych kontekstów. Funkcjonalne wykorzystanie pojęć 
i narzędzi przydatnych do opisu filmu pozwoli na pogłę-
bioną analizę treści zawartych w tekstach kultury. Jest 
to umiejętność niezbędna podczas ustnego egzaminu 
maturalnego z języka polskiego. Sylabusy maturalne zwra-
cają uwagę na konieczność znajomości analizy kadru, pla-
katu filmowego, historii i teorii kina. Wymagają swobodnego 
poruszania się wśród gatunków filmowych, nurtów, szkół 
oraz kompetencji odczytywania narracji i języka filmu, jak 
i ukrytych w nim kodów kulturowych (również w części 
pisemnej egzaminu maturalnego). Zapoznając się z różno-
rodnymi gatunkami, rolami montażu, pracy kamery, muzyki, 
a nawet hybrydowymi technikami tworzenia dzieła (np. 
połączenie cyfrowej obróbki z ręcznie malowanymi klat-
kami), uczestnik cyklu będzie docierał do świata wartości, 
który może być nadrzędny wobec filmowej formy lub, 
w innych wypadkach, jedynie wzbogacać zabiegi formalne 
stanowiące wartość samą w sobie. Po zakończeniu naszego 
cyklu – po obejrzeniu siedmiu ważnych filmów i wysłucha-
niu związanych z nimi prelekcji – uczeń z pewnością stanie 
się świadomym odbiorcą dzieł filmowych. Wiedza i umiejęt-
ności zdobyte w trakcie rocznego projektu przełożą się 
również na doskonalenie umiejętności analizy innych tek-
stów kultury, takich jak: malarstwo, fotografia, rzeźba 
i architektura.

dzięki cyklowi „analiza filmu”, uczeń:

•	 doskonali umiejętność analizy i interPretacji dzieła 
FilmoweGo

•	 konFrontuje dzieło Filmowe z innymi tekstami kultury
•	wykorzystuje w interPretacji Filmu niezbędne Pojęcia 

i konteksty
•	 Prezentuje własne Przeżycia oraz odnajduje 

w oGlądanycH FilmacH tradycje narodowe i uniwersalne

tomasz Ptaszek – nauczyciel języka PolskieGo i wok 
w zsaiGż w radomiu, członek komitetu redakcyjneGo 
Podręcznika do języka PolskieGo „Ponad słowami”, autor 
scenariuszy lekcji i analiz FilmowycH
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październik 

twój Vincent nowoŚć!
reż. D. Kobiela, H. Welchman | Polska, Wielka Brytania 2017 | 95’
analiza: Innowacja formy.

Niemal kryminalna fabuła filmu, koncentrująca się na chorobie 
malarza, jego samotności, problemach finansowych oraz rela-
cjach z bratem i doktorem Gachetem, jest służebna wobec 
wizualnej warstwy produkcji. Tworzy ją animacja odwołująca się 
do charakterystycznej techniki malarskiej van Gogha. 
Oglądamy ręcznie malowane, wibrujące, kolorowe kadry, „oży-
wiające” najsłynniejsze obrazy malarza lub wypływające 
z inspiracji jego twórczością. To nowy wymiar obcowania 
z rewolucyjną wówczas sztuką. Kunsztowna, przemyślana kon-
cepcja filmu polsko-angielskiej pary reżyserów została dodat-
kowo wzbogacona czarno-białymi kadrami „klasycznej” 
animacji. Wprowadzają one retrospekcje i stanowią kontra-
punkt dla dynamicznych, niezwykle kolorowych obrazów 
w pozostałej części filmu. 

naGrody
Europejska Nagroda Filmowa (2017)– najlepszy film animowany
MFF w Szanghaju (2017) – najlepszy film animowany 
Nominacja do: Oscary (2018), BAFTA (2017) Złote Globy (2017), 
Annie Award (2017) 

film jako kontekst
Przy omawianiu nowych kierunków w sztuce modernizmu, kla-
sycznych i nowych technik animacji, tajemnic aktu twórczego. 
Przy porównywaniu filmów o sztuce, inspirowanych malar-
stwem, np. Młyn i krzyż Lecha Majewskiego, Nocna straż Petera 
Greenawaya czy Shirley – wizje rzeczywistości Gustava 
Deutscha.

wątki z analizy
Omawiamy związki tragicznego życia Vincenta van Gogha z jego 
twórczością, techniczne aspekty produkcji filmu Twój Vincent, 
rodzaje animacji, najwybitniejsze przykłady filmów animowa-
nych, polską szkołę animacji (Antonisz, Rybczyński, Bagiński).

Pojęcia kluczowe
malarstwo postimpresjonistów, animacja filmowa, Vincent van 
Gogh, narracja w filmie

listopad 

syn szawła
reż. L. Nemes | Węgry 2015 | 107’
analiza: Narracja w filmie.

grudzień 

dziennik z Podróży nowoŚć!
reż. P. Stasik | Polska 2013 | 52’
analiza: Filmowa podróż.

styczeń 

control
reż. A. Corbijn | USA, Japonia, Wielka Brytania, Australia 2007 | 121’
analiza: Demitologizacja ikony.

luty 

slow west
reż. J. Maclean | Nowa Zelandia, Wielka Brytania 2015 | 84’
analiza: Kino gatunków.

marzec 

Pokot
reż. A. Holland | Czechy, Niemcy, Polska, Szwecja 2017 | 128’
analiza: Obraz i słowo – związki filmu i literatury.

kwiecień 

la la land
reż. D. Chazelle | USA 2016 | 126’
analiza: Muzyka w kinie.
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mięDZY  
tekstami 
kUltUrY – 
klasa 1 
Cykle „Między tekstami kultury” dla klas 1–3 to dialog 
z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tek-
stami kultury. Program, ułożony według kolejności epok 
historyczno-literackich, uwzględnia wymagania podstawy 
programowej języka polskiego, jest także przydatny 
w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, 
religii, etyki, języków obcych.

Udział w zajęciach uczy kontaktu z ambitnym repertuarem 
filmowym, poszerza horyzonty intelektualne i pogłębia bie-
żącą wiedzę młodych odbiorców w zakresie języka pol-
skiego i przedmiotów humanistycznych. Już od klasy 1 
przygotowuje do egzaminu pisemnego (na obu poziomach) 
i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kul-
turowe, do których można się odwołać w trakcie wypowie-
dzi ustnej i podczas konstruowania pracy pisemnej. Uczeń 
zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji 
tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin 
maturalny, ale także świadomie i satysfakcjonująco funk-
cjonować w świecie kultury.

Cykl dla klasy 1 obejmuje czas od starożytności do oświece-
nia: od dramatu zabójców Juliusza Cezara, przez odczytany 
na nowo Dekalog, do dylematów francuskich rewolucjoni-
stów. Akcentując współczesną, a więc bliższą młodemu 
widzowi, perspektywę obrazowania i interpretowania odle-
głych czasów, ludzkich wyborów, pasji, namiętności oraz 
problemów, filmowy zestaw dla klasy 1, pozwala uczniom 
lepiej zrozumieć ponadczasowe dylematy ludzkiej natury.

dzięki cyklowi „między tekstami 
kultury – klasa 1” uczeń:

•	 rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość 
emocjonalną i sPołeczną w kontakcie z dziełem sztuki

•	 dostrzeGa, analizuje i ocenia obecne w tekstacH  
odniesienia do idei, wartości i Postaw cHarakterystycz-
nycH dla literatury i kultury danej ePoki 

•	 nabywa komPetencje maturalne w zakresie 
Porównywania różnycH tekstów kultury oraz 
Formułowania własnycH sądów (w Formie Pisemnej 
i ustnej)

•	 Poznaje wartościowe Pozycje kina PolskieGo i światoweGo

dzięki cyklowi „między tekstami 
kultury – klasa 1” nauczyciel:

•	 stymuluje i rozwija Humanistyczne zainteresowania 
uczniów

•	wProwadza ucznia w świat różnycH kręGów tradycji: 
Polskiej, euroPejskiej, światowej

•	 zaPoznaje się z różnymi tendencjami we wsPółczesnym 
kinie

•	uzuPełnia swój warsztat Pracy dydaktycznej o nowe 
teksty i konteksty

małGorzata wiśniewska – nauczycielka języka PolskieGo 
i wiedzy o kulturze w iX lo im. klementyny HoFFmanowej 
w warszawie, autorka wdrożonej w iX lo innowacji 
PedaGoGicznej „edukacja Filmowa” i ProGramu klasy 
kulturowo-Filmowej, orGanizatorka szkolneGo Festiwalu 
FilmoweGo „9 minut”, edukatorka Filmowa (scenariusze 
analizy Filmowej i Prelekcje w kinacH) oraz autorka 
warsztatów dla nauczycieli i uczniów szkół 
PonadGimnazjalnycH, wsPółPracownik dystrybutorów 
FilmowycH w zakresie metodyki i dydaktyki Filmowej, 
eksPert w wydawnictwie nowa era, wydawnictwie 
szkolnym Pwn i w PisF
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październik | starożytność 

cezar musi umrzeć 
reż. P. i V. Taviani | Włochy 2012 | 76’ 
prelekcja: Uczłowieczenie i resocjalizacja poprzez sztukę.

Paradokumentalny zapis eksperymentu artystycznego – 
teatralnej adaptacji Szekspirowskiego Juliusza Cezara, przygo-
towanej w ramach warsztatów przez więźniów i wystawianej 
w rzymskim zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze.

Dzieło uznanych reżyserów, braci Tavianich, to filmowy zapis 
artystycznego eksperymentu z udziałem więźniów-aktorów, 
który przeprowadzono w rzymskim zakładzie karnym 
o zaostrzonym rygorze. Paradokument pokazuje, w jaki sposób 
tekst dzieła Szekspira o buncie w obronie zagrożonych zasad 
republiki i sam proces powstawania spektaklu uczłowieczają 
groźnych przestępców, skłaniając ich do refleksji i przewarto-
ściowania własnego życia.

naGrody
Złoty Niedźwiedź i Nagroda Jury Ekumenicznego na Festiwalu 
Filmowym w Berlinie (2012)

film jako kontekst dla ePoki starożytnoŚci
rozumienie tragizmu w dramacie klasycznym i Szekspirowskim 
(Król Edyp, Antygona, Makbet), inspiracja w dyskusji o roli teatru 
w dzisiejszym życiu i terapeutycznej i wychowawczej funkcji 
sztuki

wątki z Prelekcji
Omówimy postać Juliusza Cezara i historię spisku na jego życie. 
Porozmawiamy o tematyce tragedii Szekspira, uwypuklając 
wątek tragizmu Brutusa. Planowana jest także praca nad tek-
stem – więźniowie w roli aktorów i spiskowców.

Pojęcia kluczowe
tragizm, świadomość tragiczna, tragedia Szekspira, paradoku-
ment, intertekstualność

materiały dydaktyczne
O sile oddziaływania sztuki Szekspira i aktualności jego tragedii 
Juliusz Cezar w filmie. Cezar musi umrzeć Vittorio i Paolo 
Tavianich.

listopad | starożytność 

dekaloG i 
reż. K. Kieślowski | Polska 1989 | 53’ 
prelekcja: O potrzebie refleksji nad tym, w co wierzy  
współczesny człowiek.

grudzień | starożytność 

krótki film o zaBijaniu
reż. K. Kieślowski | Polska 1988 | 84’
prelekcja: Co skłania człowieka do zabijania?

styczeń | średniowiecze 

rycerz nowoŚć! 
reż. L. Majewski | Polska 1980 | 81’ 
prelekcja: Poetycka ballada rycerska o poszukiwaniu  
moralnego ładu w świecie i samym sobie.

luty | renesans 

makBet nowoŚć! 
reż. J. Kurzel | Francja, USA, Wielka Brytania 2015 | 113’ 
prelekcja: Szaleństwo i obsesyjna żądza władzy  
w najnowszej adaptacji Makbeta.

marzec | oświecenie 

kochanek królowej
reż. N. Arcel | Czechy, Dania, Szwecja 2012 | 128’
prelekcja: Miłość i polityka w kontekście epoki oświecenia.

kwiecień | oświecenie 

danton
reż. A. Wajda | Francja, Polska 1982 | 136’ 
prelekcja: Historia na ekranie. Filmowa wizja rewolucji  
francuskiej i dramat jej przywódców.
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mięDZY  
tekstami 
kUltUrY – 
klasa 2 
Cykle „Między tekstami kultury” dla klas 1–3 to dialog 
z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tek-
stami kultury. Program, ułożony według kolejności epok 
historyczno-literackich, uwzględnia wymagania podstawy 
programowej języka polskiego, jest także przydatny 
w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, 
religii, etyki, języków obcych.

Udział w zajęciach filmowych poszerza horyzonty intelektu-
alne i pogłębia bieżącą wiedzę młodych odbiorców w zakre-
sie języka polskiego i przedmiotów humanistycznych. 
Przygotowuje też do egzaminu pisemnego (na obu pozio-
mach) i ustnego z języka polskiego, wskazując na kontek-
sty kulturowe, do których można się odwołać w trakcie 
wypowiedzi ustnej i podczas konstruowania pracy pisem-
nej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i inter-
pretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać 
egzamin maturalny, ale także świadomie i satysfakcjonu-
jąco funkcjonować w świecie kultury.

W cyklu przeznaczonym dla klasy 2 – od romantyzmu do 
modernizmu – uwaga została skupiona na próbie przybliże-
nia uczniom typowych dla tych epok motywów i zagadnień, 
takich jak nieśmiertelność (wampiryzm), wolność, zbrodnia 
i kara oraz pieniądz, zreinterpretowanych przez współcze-
sne kino w różnych konwencjach i stylistykach.

dzięki cyklowi „między tekstami 
kultury – klasa 2” uczeń:

•	 rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość 
emocjonalną i sPołeczną w kontakcie z dziełem sztuki

•	 dostrzeGa, analizuje i ocenia obecne w tekstacH 
odniesienia do idei, wartości i Postaw 
cHarakterystycznycH dla literatury i kultury danej 
ePoki 

•	 nabywa komPetencje maturalne w zakresie 
Porównywania różnycH tekstów kultury oraz 
Formułowania własnycH sądów (w Formie Pisemnej 
i ustnej)

•	 Poznaje wartościowe Pozycje kina PolskieGo i światoweGo

dzięki cyklowi „między tekstami 
kultury – klasa 2” nauczyciel:

•	 stymuluje i rozwija Humanistyczne zainteresowania 
uczniów

•	wProwadza ucznia w świat różnycH kręGów tradycji: 
Polskiej, euroPejskiej, światowej

•	 zaPoznaje się z różnymi tendencjami we wsPółczesnym 
kinie

•	uzuPełnia swój warsztat Pracy dydaktycznej o nowe 
teksty i konteksty

małGorzata wiśniewska – nauczycielka języka PolskieGo 
i wiedzy o kulturze w iX lo im. klementyny HoFFmanowej 
w warszawie, autorka wdrożonej w iX lo innowacji 
PedaGoGicznej „edukacja Filmowa” i ProGramu klasy 
kulturowo-Filmowej, orGanizatorka szkolneGo Festiwalu 
FilmoweGo „9 minut”, edukatorka Filmowa (scenariusze 
analizy Filmowej i Prelekcje w kinacH) oraz autorka 
warsztatów dla nauczycieli i uczniów szkół 
PonadGimnazjalnycH, wsPółPracownik dystrybutorów 
FilmowycH w zakresie metodyki i dydaktyki Filmowej, 
eksPert w wydawnictwie nowa era, wydawnictwie 
szkolnym Pwn i w PisF
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październik | romantyzm 

co roBimy w ukryciu nowoŚć!
reż. J. Clement, T. Waititi | Nowa Zelandia, USA 2014 | 86’
prelekcja: Romantyczny wampiryzm w komediowo-„reportażo-
wej” konwencji.

Dzień powszedni wampirów. Grupa kilkusetletnich przyjaciół –  
Viago, Vladislav, Deacon i Petyr – zgadza się na występ w filmo-
wym reportażu, odsłaniając swoje codzienne, banalne kłopoty 
(wywabianie z dywanu plam krwi, spór o zmywanie naczyń) 
i słabości (pechowe ugryzienie). 

Nowozelandzkie dzieło, nawiązując do obecnego w popkultu-
rze, niesłabnącego od lat zainteresowania motywami wampi-
rycznymi (Nosferatu wampir Herzoga, Wywiad z wampirem 
– powieść i film, saga Zmierzch), jest jednak nie tylko zabawą, 
grą z kulturowym toposem, ale i niebanalną komedią „o trudnej 
sztuce pielęgnowania męskiej przyjaźni”.

naGrody
MFF w Toronto (2014), Warszawski Festiwal Filmowy (2014) –  
nagroda publiczności

film jako kontekst dla ePoki romantyzmu
romantyczna poetyka grozy i niesamowitości, w kontekście 
motywów wampirycznych w literaturze (np. Dziady cz. III) i fil-
mie (Nosferatu wampir Wernera Herzoga), nawiązanie do lek-
tury Opowieści niesamowitych Edgara Alana Poe i malarstwa 
początku XIX wieku

wątki z Prelekcji
Przedstawimy romantyczną genezę motywu i jej realizacje 
w kulturze epoki. Zastanowimy się nad przyczynami popularno-
ści wampiryzmu dawniej i dziś. Zestawimy Co robimy w ukryciu 
z innymi przykładami gry z „wampirzą mitologią”. Zbadamy 
zastosowane w filmie konwencje i stylistyki.

Pojęcia kluczowe
wampiryzm, poetyka grozy i niesamowitości, horror

materiały dydaktyczne
Obecność motywu wampirycznego w kulturze romantycznej 
i współczesnej na podstawie filmu Co robimy w ukryciu i innych 
tekstów kultury.

listopad | romantyzm 

PrzyPadek 
reż. K. Kieślowski | Polska 1981 | 122’
prelekcja: Człowiek wobec możliwości zmiany swego losu:  
granice wolności i konieczności.

grudzień | romantyzm 

zniewolony. 12 years a slaVe 
reż. S. McQueen | USA, Wielka Brytania 2013 | 133’
prelekcja: Człowiek wobec wolności, zniewolenia, 
niewolnictwa.

styczeń | romantyzm – pozytywizm 

zestaw animacji: Świteź,  
łaGodna, zBrodnia i kara
łączny czas: 67’
prelekcja: Bogactwo znaczeń w filmie animowanym.

luty | pozytywizm 

rozdroże cafe 
reż. L. Wosiewicz / Polska 2005 | 112’
prelekcja: Współczesny moralitet w konwencji ballady –  
filmowa wersja Zbrodni i kary po polsku.

marzec | pozytywizm 

dłuG 
reż. K. Krauze | Polska 1999 | 107’
prelekcja: Refleksja nad naturą zła – studium zbrodni i kary.

kwiecień | młoda polska – modernizm 

ziemia oBiecana
reż. A. Wajda | Polska 1975 | 140’
prelekcja: Kapitalizm a wartości. Moralna cena kariery i awansu.
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mięDZY  
tekstami 
kUltUrY – 
klasa 3 
Cykle „Między tekstami kultury” dla klas 1–3 to dialog 
z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tek-
stami kultury. Program, ułożony według kolejności epok 
historyczno-literackich, uwzględnia wymagania podstawy 
programowej języka polskiego, jest także przydatny 
w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, 
religii, etyki, języków obcych.

Zestawy filmowe przygotowują do egzaminu pisemnego 
(na obu poziomach) i ustnego z języka polskiego, wskazując 
na konteksty kulturowe, do których można się odwołać 
w trakcie wypowiedzi ustnej i podczas konstruowania pracy 
pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy 
i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać 
egzamin maturalny, ale także świadomie i satysfakcjonu-
jąco funkcjonować w świecie kultury.

Program cyklu dla klasy 3, obejmujący klasyczne pozycje 
kina polskiego (Panny z Wilka Wajdy, Sanatorium pod 
Klepsydrą Hasa), jak i filmy uznanych twórców światowych 
(Truposz Jima Jarmuscha i „Mama” Xaviera Dolana) jest pro-
pozycją nowatorskiego formalnie lub wręcz awangardo-
wego odczytania tradycyjnych wątków i motywów 
kulturowych, takich jak: podróż, dom, rodzina, czas, dojrze-
wanie, przemijanie, śmierć.

dzięki cyklowi „między tekstami 
kultury – klasa 3” uczeń:

•	 rozwija wrażliwość estetyczną oraz dojrzałość 
emocjonalną i sPołeczną w kontakcie z dziełem sztuki

•	 dostrzeGa, analizuje i ocenia obecne w tekstacH 
uniwersalne motywy kulturowe i związane z nimi 
wartości i Postawy 

•	 doskonali komPetencje maturalne w zakresie 
Porównywania różnycH tekstów kultury oraz 
Formułowania własnycH sądów (w Formie Pisemnej 
i ustnej)

•	 jest PrzyGotowany do odbioru wsPółczesneGo kina 
autorskieGo

dzięki cyklowi „między tekstami 
kultury – klasa 3” nauczyciel:

•	 stymuluje i rozwija Humanistyczne zainteresowania 
uczniów

•	wProwadza ucznia w świat różnycH kręGów tradycji: 
Polskiej, euroPejskiej, światowej

•	 zaPoznaje się z nowatorskimi tendencjami 
we wsPółczesnym kinie

małGorzata wiśniewska – nauczycielka języka PolskieGo 
i wiedzy o kulturze w iX lo im. klementyny HoFFmanowej 
w warszawie, autorka wdrożonej w iX lo innowacji 
PedaGoGicznej „edukacja Filmowa” i ProGramu klasy 
kulturowo-Filmowej, orGanizatorka szkolneGo Festiwalu 
FilmoweGo „9 minut”, edukatorka Filmowa (scenariusze 
analizy Filmowej i Prelekcje w kinacH) oraz autorka 
warsztatów dla nauczycieli i uczniów szkół 
PonadGimnazjalnycH, wsPółPracownik dystrybutorów 
FilmowycH w zakresie metodyki i dydaktyki Filmowej, 
eksPert w wydawnictwie nowa era, wydawnictwie 
szkolnym Pwn i w PisF
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październik | dwudziestolecie międzywojenne 

Panny z wilka 
reż. A. Wajda | Polska 1979 | 116’
prelekcja: W poszukiwaniu straconego czasu: Proust – 
Iwaszkiewicz – Wajda. 

Twórcza adaptacja prozy Iwaszkiewicza, oparta na motywie 
sérénité. Poetycki, nostalgiczny zapis podróży do krainy młodo-
ści, której towarzyszy refleksja nad przemijaniem i nieuchronną 
śmiercią. Melancholijnemu poczuciu bezpowrotnie utraconych 
możliwości i szans zmiany życia, niemożności przywrócenia 
i zrozumienia przeszłości, towarzyszy jednak, polemiczna 
wobec stanowiska Prousta, refleksja o pogodzeniu się z ryt-
mem czasu i znalezieniu w nim swojego miejsca. Dzieło dojrza-
łego reżysera wskrzesza obraz nastrojowego, prześwietlonego 
słońcem, leniwego i spokojnego świata dworku, w którym czas 
biegnie wolniej, inaczej, a ludzie potrafią smakować chwile, 
oddawać się lekturze, marzyć, tęsknić, kochać...ale i smażyć 
konfitury czy hodować świnie.

naGrody
Nominacja do Oscara w 1980 roku w kategorii „Najlepszy film 
nieanglojęzyczny”.

film jako kontekst do dwudziestolecia 
międzywojenneGo i eGzaminu maturalneGo
Jako kontekst przy omawianiu Panien z Wilka Iwaszkiewicza 
(lektura zalecana) oraz jako trafny przykład w prezentacji 
motywu dworu w literaturze i filmie (temat maturalny). Film 
Wajdy jest też przydatnym materiałem w analizie związków 
między tekstem literackim a jego adaptacją (temat maturalny). 
Walorem filmu są wyraziste i pogłębione psychologicznie kre-
acje kobiet (temat maturalny). 
wątki z Prelekcji
Omówimy wprowadzone przez twórcę zmiany i przesunięcia 
w interpretacji tekstu. Zwrócimy uwagę na autobiograficzny 
charakter dzieła (obecność Iwaszkiewicza w filmie, znaczenie 
w życiu i twórczości Wajdy). Scharakteryzujemy aktorskie kre-
acje „panien z Wilka”. 

Pojęcia kluczowe
sérénité, adaptacja filmowa, palimpsest

materiały dydaktyczne
język polski: Iwaszkiewiczowskie sérénité jako klucz interpreta-
cyjny w adaptacji filmowej Panien z Wilka Andrzeja Wajdy.

listopad | dwudziestolecie międzywojenne 

sanatorium Pod klePsydrą
reż. W. Has | Polska 1973 | 119’
prelekcja: Mityzacja „genialnej epoki” dzieciństwa  
jako sposób zatrzymania czasu.

grudzień | wiek xx – kino niezależne (awangarda filmowa) 

truPosz
reż. J. Jarmusch | Japonia, Niemcy, USA 1995 | 121’
prelekcja: Czarno-biały acid western rozgrywający się na gra-
nicy jawy i snu, wykorzystujący motyw duchowej, inicjacyjnej 
podróży bohatera, by podjąć grę z gatunkowymi schematami. 

styczeń | wiek xx – kino niezależne (awangarda filmowa) 

mama
reż. X. Dolan | Kanada 2014 | 140’
prelekcja: Kameralna, intymna wiwisekcja relacji zaborczej 
matki i cierpiącego na ADHD syna, nakręcona w eksperymental-
nym formacie 4 x 4, w „kwadracie” na środku ekranu.


