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FILM | „WIKING TAPPI” ZESTAW 2, reż. A.P. Morawski 
 
Kolejny zestaw filmów o przygodach Tappiego, reniferka Chichotka i kruka Paplaka. Tak jak we wcześniejszych filmach wiking i 
przyjaciele spieszą z pomocą tym, którzy jej potrzebują, i rozwiązują różne problemy, wykorzystując swój spryt i kreatywność. 
Jak zwykle, przede wszystkim za sprawą Tappiego, towarzyszy im dużo optymizmu i pozytywnych emocji. Podobnie jak pierwsze 
historie o Tappim ten zestaw również jest dobrą filmową propozycją dla dzieci w wieku przedszkolnym i z powodzeniem można 
go zaliczyć do filmów psychoedukacyjnych. 
 

TEMATY DO OMÓWIENIA 

 
Film stwarza okazję do omówienia z uczniami 3 tematów: 
 

→ Co to znaczy być sprytnym, ale jednocześnie grać fair? 
→ Jak panować nad strachem? 

→ Każdy ma jakiś problem, czyli jak nie być egoistą i pomagać innym? 
 

Co to znaczy być sprytnym, ale jednocześnie grać fair? 
 
W odcinkach Podstęp Jarla Surkola i Czary wiedźmy Skrzypichy bohaterowie mierzą się z przeciwnikami, którzy niekoniecznie 
grają fair. Surkol chce wygrać z Tappim, wspierając się magiczną zbroją. Można więc powiedzieć, że buduje swoją przewagę nad 
wikingiem w sposób niehonorowy. Ale Tappiemu z pomocą spieszą przyjaciele, w tym kowal, który zdradza wikingowi, że 
magiczna zbroja ma słaby punkt i można to wykorzystać, aby wyrównać szanse w walce. Tappi wykorzystuje zatem słaby punkt 
Surkola i wygrywa. 
Ta historii uczy nie tylko tego, aby szukać dobrych rozwiązań, ale również traktowania z szacunkiem swoich przeciwników. Jeżeli 
bazujemy na sztucznych dodatkach, jak Surkol, a nie na naturalnych zdolnościach, jak Tappi, możemy czasami się rozczarować, 
szczególnie kiedy nie mamy wsparcia lojalnych przyjaciół. Gra nie fair jest ryzykowna. 
 
Na uwagę zasługuje również postępowanie samego Surkola, który ostatecznie uznaje wygraną Tappiego, czyli zachowuje się 
honorowo. Pokazuje, że przegrywać też trzeba umieć i należy szanować swojego przeciwnika, nawet gdy okazał się od nas lepszy.  
 
Sprytem wykazuje się również Chichotek ratujący Tappiego z opresji w historii Czary wiedźmy Skrzypichy. Wykorzystuje ciepło 
wyprodukowane przez smoka, aby roztopić wikinga i kieruje jego uwagę na bandytów. Spryt reniferka polega na opracowaniu 
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konkretnej strategii działań, których efektem jest rozwiązanie zadania. Istotne jest również to, że reniferek rozwiązując problem, 
podobnie jak we wcześniejszych historiach o Tappim, wykorzystuje te zasoby, które znajdują się najbliżej, pod ręką. Użycie ich 
we właściwy sposób pomaga rozwiązać wiele problemów. 
 
Pytania: 

→ Czy Surkol gra fair z Tappim?  
→ Jeśli nie, to na czym polega jego przekręt?  
→ Czym przejawia się spryt Tappiego i Chichotka podczas walki z Jarlem?  
→ Jak przyjaciele radzą sobie z Surkolem?  
→ Z czyją pomocą udaje im się pokonać Surkola?  
→ Dlaczego Surkol uznaje zwycięstwo Tappiego?  
→ Jak Chichotek wpada na pomysł uratowania zamarzniętego Tappiego?  
→ Na czym polega spryt reniferka w walce z bandytami? 

 

Jak panować nad strachem? 
 
Filmy o Tappim pokazują reakcje bohaterów na różne trudne, czasami groźne sytuacje. Dominującym uczuciem towarzyszącym 
takiej sytuacji jest zwykle strach. Przykładem jest Chichotek, który wydaje się delikatny i wrażliwy. Ale nawet on w momencie 
zagrożenia potrafi skoncentrować się na problemie, czyli opanować lęk i stworzyć skuteczny plan działania. Filmy o Tappim są 
zatem przykładem radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak strach czy lęk, wynikającymi z realnego zagrożenia. Kluczową 
rolę w eliminacji takich emocji ma racjonalne myślenie, które odpowiada za stworzenie skutecznego planu działania. 
 
Bohaterem, który nigdy nie poddaje się negatywnym emocjom, w tym lękowi, jest Tappi. Wiking w trudnej sytuacji zawsze 
świadomie sięga po dostępne w danej chwili zasoby: pomysły, narzędzia i pomoc swoich przyjaciół. W ten sposób nie tylko walczy 
z trudnościami, ale też buduje skuteczną barierę chroniącą go przed strachem i lękiem. 
 
Pytania:  

→ Kiedy pojawia się strach u bohaterów bajki?  
→ Jak reaguje na strach Chichotek, a jak ‒ Tappi?  
→ Jak radzi sobie ze strachem Chichotek?  
→ Jakie zasoby wykorzystuje w radzeniu sobie z problemami Tappi?  
→ Czym różni się strach Tappiego od zmartwienia? 

 

Każdy ma jakiś problem, czyli jak nie być egoistą i pomagać innym? 
 
W odcinku W obronie przed śnieżycą został przedstawiony problem egoizmu, czyli dbania tylko o siebie, dodatkowo wzmocniony 
o ignorowanie potrzeb innych. Batohlast, który dba o swój dom i chce go chronić przed śnieżycą, zapomina o losie innych 
mieszkańców. Próbuje rozwiązać ten problem sam, ale ucieka się w tym działaniu do nadużyć, np. kiedy wykorzystuje wieloryba 
czy przechwytuje magiczną trąbkę. W obronie przed śnieżycą ilustruje życie egoisty, który pozostawiony sam sobie naraża się 
na nieprzewidziane wypadki i samodzielnie nie jest wstanie sobie z nimi poradzić. Tappi i jego przyjaciele poprzez udzielenie 
bezinteresownej pomocy uświadamiają mu jak ważne są wsparcie innych i dobre relacje. Film ukazuje również kluczową rolę 
wybaczania, które jest niezbędne do budowania przyjacielskich relacji. 
 
Pytania: 

→ Dlaczego Batohlast może być nazywany egoistą?  
→ Dlaczego Batohlast trzyma na uwięzi wieloryba?  
→ Dlaczego wieloryb wybacza Batohlastowi?  
→ Dlaczego Tappi i przyjaciele pomagają Batohlastowi?  
→ Co rodzi się z takiego postępowania? 

 


