
 

Autorka: Magdalena Bednarek 

Konspekt lekcji języka polskiego do projekcji filmu Alicja po drugiej stronie 

lustra (reż. James Bobin, USA 2016) 

Temat lekcji: Kwestia czasu? Nie tylko filmowe ujęcia przemijalności. 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Ekranizacja książki, beletryzacja gry, literacka adaptacja filmu? Współczesne 

korespondencje sztuk. 

• Literaccy bohaterowie poza literaturą – gdzie jeszcze można ich spotkać? 

• Młodość za doświadczenie. Co zyskujemy, a co tracimy z czasem? 

• Niezniszczalny, nieskończony i niezmierzony? Magia i zagadki czasu. 

• Filmowe podróże w czasie: pamięć, nostalgia i ironia w kinie. 

• Starodawne i nowoczesne obyczaje – co zmienia się na przestrzeni lat? 

 

Czas realizacji: trzy godziny lekcyjne 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy IV-VI 

Cele operacyjne 

uczeń/ uczennica: 

• charakteryzuje Alicję (w klasie 6. pisemnie); 

• opisuje przedmiot, z którym łączy go sentyment (ustnie lub pisemnie); 

• zaznacza na osi czasu wydarzenia prawdziwe i fikcyjne; 

• swobodnie wypowiada się na temat osobistego doświadczenia czasu; 

• rozróżnia subiektywne i intersubiektywne doświadczenie czasu; 

• rozróżnia pojęcia adaptacja, ekranizacja, film inspirowany literaturą. 

 

Formy i metody pracy:  

• rozmowa kierowana,  

• elementy wykładu,  

• heureza, ćwiczenia praktyczne;  

• praca zbiorowa jednolita,  

• praca indywidualna jednolita,  

• praca grupowa zróżnicowana. 

 

Pomoce dydaktyczne:  

Książkowe wydanie Alicji w krainie i czarów i Alicji po drugiej stronie lustra Lewisa Carolla 

oraz literackiej adaptacji animacji Disneya (min. 2 egz.). 



Przebieg zajęć: 

Lekcja 1. 

Temat proponowany: Od książki do filmu - o Alicji po drugiej stronie lustra  

w reżyserii James Bobina 

1. Nauczyciel rozpoczyna swobodną rozmowę z dziećmi od pytania, czy przed 

projekcją filmu znali już Alicję z Krainy Czarów? Czy o niej słyszeli? Dzieci mogą 

wymieniać zarówno serial animowany Ever After High, animację Disneya, 

wcześniejszy film z Mią Wasikowską (w reż. Tima Burtona, 2010 r.), jak również 

literackie wersje fabuły o ciekawskiej dziewczynce. Nauczyciel pyta uczniów, czy 

wiedzą skąd te wszystkie Alicje pochodzą? Pokazuje im książkę/książki Lewisa 

Carrolla i pokrótce przedstawia jej genezę (wspierając się fotografiami), 

wskazując, że istniał pierwowzór literackiej Alicji oraz podając daty publikacji 

kolejnych części. Uczniowie zapisują temat lekcji. [5 min.] 

2. Następnie nauczyciel pyta uczniów, jak nazywa się film, który jest efektem 

przeniesienia literatury na ekran? Dla starszych uczniów będzie to przypomnienie 

terminu. Nauczyciel prosi uczniów o stworzenie roboczej definicji ekranizacji, którą 

ci zapisują (np. „Film stworzony na podstawie książki. Wiernie, za pomocą zdjęć, 

muzyki, gry aktorskiej przekazuje to, co w utworze literackim było opowiedziane 

słowami.”). Nauczyciel w terminologii dostępnej rozumieniu dzieci powinien 

podkreślić, że ekranizacja ma być ekwiwalentem literatury, różniącym się jedynie 

medium. By skomplikować obraz nauczyciel pyta, jak nazywa się film, który 

powstał na podstawie książki, jednak jest jej niewierny? Jeśli uczniowie nie znają 

odpowiedzi, wprowadza termin adaptacja i dyktuje notatkę (np. „Film  

na podstawie książki. Wprowadza do niej zmiany: czasu lub miejsca akcji; 

wydarzeń, charakteru postaci itd.”). Nauczyciel pyta, czy w filmie zauważyli 

informację o zależności między filmem a książką Carolla? Może przypomnieć,  

że w napisach końcowych pojawia się informacja, że był on inspirowany 

postaciami z baśni Carolla. Co znaczy to sformułowanie (jedynie postaci – przede 

wszystkim ich imiona i wygląd, niekiedy charakter są wierne pierwowzorowi 

literackiemu, wydarzenia są dowolne)? Czy taki film jest bardziej czy mniej wierny 

literaturze? [10 min.] 

3. Na zakończenie tej części lekcji nauczyciel proponuje dzieciom uzupełnienie tabeli, 

porządkującej pojęcia i przywoływane w pierwszej części lekcji przykłady (praca 

samodzielna): 

Literatura Film 

wierny                            

niewierny                

bardzo niewierny         

Lewis Carroll, 

Alicja w Krainie 

Czarów, Alicja 

po drugiej 

stronie lustra 

ekranizacja adaptacja filmowa Film inspirowany 

postaciami z książki 

Alicja w Krainie 

Czarów, studio 

Disney 

Alicja w Krainie 

Czarów, reż. T. 

Burton. 

Alicja po Drugiej 

Stronie lustra, reż. J. 

Bobin 

Ever After High 

 



Zbiorowe, wspólne sprawdzenie pracy uczniów [10 min.]. 

4. Dla klasy VI: Nauczyciel proponuje uczniom przeprowadzenie śledztwa literacko-

filmowego. Pokazuje uczniom książkę stanowiącą Disneyowską, literacką 

adaptację Alicji w krainie czarów i prosi o określenie, czy jest ona bliżej filmu czy 

literatury. Dzieli uczniów na dwie grupy: jedna grupa ma znaleźć dowody na jej 

związki z literaturą (forma książki, tekst), druga z filmem (ilustracje znane z filmu 

animowanego, zamiast nazwiska autora nazwisko właściciela studia filmowego na 

okładce i stronach tytułowych). Przedstawiciele grup prezentują wyniki swoich 

śledztw, po ich wypowiedziach nauczyciel oznajmia, że właśnie opisali niezwykłe 

zjawisko: literacką adaptację filmu. Nauczyciel prosi uczniów o stworzenie definicji 

(„Utwór literacki, który powstał na podstawie filmu, słowami opowiada to, co film 

pokazywał dźwiękiem i obrazem”). Uczniowie zapisują notatkę. [8 min] 

5. Na koniec uczniowie wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcji oraz z filmu tworzą 

notatkę o obejrzanym filmie (np. „Alicja po drugiej stronie lustra” to film 

inspirowany postaciami z książki Lewisa Carrolla pod tym samym tytułem. Film 

powstał w 2016 roku, wyreżyserował go J. Bobin. Tytułową dziewczynę gra Mia 

Wasikowska. W filmie występują też J. Depp (Zwariowany Kapelusznik), S. Baron 

Cohen (Czas), H. Bonham-Carter (Czerwona Królowa), A. Hathaway (Mirana).”)  

[7 min.] 

 

Lekcja 2. 

Temat proponowany: Niezwykła dziewczyna – charakteryzujemy filmową Alicję.  

• Nauczyciel rysuje na tablicy oś czasu. Z pomocą uczniów przypomina datę 

powstania filmu oraz książki Carrolla. Uczniowie zaznaczają je na osi czasu 

(zależnie od wieku uczniowie mogą to zrobić samodzielnie albo wspólnie,  

na tablicy). Następnie nauczyciel prosi uczniów, by przypomnieli sobie, kiedy toczy 

się akcja filmu (w młodszych klasach można zadowolić się podaniem wieku). 

Zaznaczają tę datę na osi czasu. [Dla klas VI: Nauczyciel prosi uczniów,  

by określili, który to wiek i zaznaczyli to na osi czasu, następnie pyta o wiek dla 

daty rocznej 2016, ponownie uczniowie zaznaczają to na osi.] [5 min.]  

• Nauczyciel pyta uczniów, czym różniło się życie w XIX wieku od naszego, w XXI 

wieku; czego nie było (uczniowie prawdopodobnie będą wymieniać wynalazki  

i udogodnienia technologiczne: elektryczność, samochód, komputer, telefon)?   

Następnie zaprasza uczniów na małą podróż w czasie: wstępnie prosi klasę  

o ustalenie prawdopodobieństwa różnych faktów w XIX i XXI wieku (najlepiej 

byłoby, gdyby tabela była wcześniej zapisana na tablicy, ale zakryta, lub 

wyświetlona dopiero w tym momencie na tablicy interaktywnej). Odpowiedzi 

nauczyciel na bieżąco zaznacza na tablicy. 

 niespotykane rzadkie występuje częste powszechne 

Kobieta w 

spodniach 

 XIX   XXI 

Kobieta w długiej 

sukni, halkach, 

gorsecie 

 XXI   XIX 



Kobieta podróżuje 

do Chin, jest w 

drodze 3 lata 

XIX  XXI   

Kobieta wychodzi 

za mąż  

   XIX, XXI  

Kobieta zarabia na 

siebie 

 XIX   XXI 

Kobieta jest 

kapitanem okrętu 

XIX XXI    

Kobieta jest 

sekretarką 

 XIX  XXI  

 

Nauczyciel prosi uczniów o wyciągnięcie wniosków z tabeli: co różni jeszcze wiek 

XIX od XXI? Pytania naprowadzające: W czym wygodniej się chodzi – w długiej 

sukni czy spodniach? Kiedy potrzebny jest strój zapewniający swobodę? Kiedy 

samotne podróżowanie jest możliwe (posiadanie pieniędzy, ciekawość świata, 

możliwość samoobrony, brak zobowiązań rodzinnych – np. dzieci)? Jakich cech 

wymaga zawód kapitana (zdolności przywódcze, odwaga, wiedza, silna wola, 

ciekawość świata)? Jakich cech wymaga zawód sekretarki (zorganizowanie, 

dyscyplina, uprzejmość)? Kiedy można samemu się utrzymać? Czy więcej zarabia 

sekretarka czy kapitan? Jaka jest korzyść z samodzielnego utrzymywania się? 

Uczniowie powinni zauważyć, że sytuacja kobiet na przestrzeni ostatnich stuleci 

bardzo się poprawiła. Nauczyciel może zwrócić także uwagę uczniów na różnice  

w dostępie dziewcząt i kobiet do edukacji, a także dysponowania majątkiem w XIX 

wieku i współcześnie [15 min.]. 

• Odnosząc się do poprzedniego zadania, nauczyciel pyta, czy filmowa Alicja była 

typowa jak na dziewczynę żyjącą w XIX wieku? Zapisanie tematu lekcji. Uczniowie 

gromadzą słownictwo do charakterystyki. [20 min.] 

  Przykłady  

Wygląd 

Twarz 

 

 

 

 

Figura 

/sylwetka 

 

Strój/ubranie 

Jasne/blond włosy, zaplecione  

w warkocz, rozpuszczone; 

falujące; blondynka; 

brązowe/ciemne oczy; jasna 

cera/karnacja; 

delikatna/eteryczna uroda, 

 

Delikatna, szczupła, drobna,  

filigranowa, wsyportowana1 

1 Wspina się na maszt. 

Ciekawy, interesujący, 

niebanalny; niekonwencjonalny, 

niemodny1, nietypowy; męski, 

niekobiecy2; barwny, kolorowy, 

pstrokaty1 

1Np. chiński strój założony  

w Londynie); 2mundur kapitański 

noszony na statku. 

charakter zdecydowana, ma zdolności 

przywódcze 

Gdy oficer kwestionuje jej rozkaz, 

Alicja obstaje przy swoim –  

i ratuje okręt. 

przedsiębiorcza Wymyśla kolejną ekspedycję 

handlową; zakłada z matką firmę; 



próbuje zmienić przeszłość Krainy 

Czarów. 

wykształcona (marynistycznie), 

zdolna 

Zna tajniki morza i sterowania 

okrętem – potrafi przeprowadzić 

okręt przez płyciznę i uciec przed 

piratami. 

odważna, dzielna  Pływa na morzu, gdzie grasują 

piraci; zakrada się do twierdzy 

czasu i wykrada Chronosferę. 

żądna przygód Wybór zawodu kapitana okrętu;  

przejście przez lustro, gdy tylko 

nadarzy się okazja; wyruszenie  

na wyprawę po Chronosferę. 

nonkonformistka Ubiera się tak jak chce; jest 

kapitanem okrętu jako jedyna 

kobieta na świecie. 

sympatyczna Lubiana przez podwładnych;  

w krainie czarów ma wielu 

przyjaciół. 

współczująca  Odczuwa żal i smutek widząc 

szaleństwo Kapelusznika, 

Czerwonej Królowej. 

gotowa do poświęceń, altruistka Namawia matkę do sprzedaży 

okrętu, by ją uszczęśliwić. 

sprawiedliwa Przyznaje się do błędu w sprawie 

kradzieży Chronosfery. 

Ocena postaci    

 

 

• Na zakończenie lekcji nauczyciel pyta, czy filmowa Alicja, mimo  

iż nieprawdopodobna, podoba im się? Czy chcieliby znać kogoś takiego jak ona?  

[5 min.] 

 

Zadanie domowe 

Klasy IV i V: Notatka na temat: jakie cechy Alicji podobają mi się najbardziej? 

Klasa VI: Napisać charakterystykę filmowej Alicji. 

 

Lekcja 3.  

Temat proponowany: Kwestia czasu? Nie tylko filmowe ujęcie przemijalności. 

• Ochotnicy czytają swoje prace domowe. Następnie nauczyciel podaje uczniom 

temat lekcji i pyta, czym była filmowa Chronosfera? Jak nazywa się urządzenie, 

dzięki któremu można podróżować w czasie? Dlaczego Alicja decyduje się na taką 

podróż (chce zmienić przeszłość, którą uważa za tragiczną, złą)? Następnie 

nauczyciel odwołuje się do doświadczeń uczniów i pyta czy kiedyś marzyli  

o podróżach w czasie? Do jakich czasów chcieliby się przenieść? Dlaczego? 

Uczniowie mogą wymieniać – zasugerowani filmem – chęć naprawienia jakiegoś 

błędu, zmiany przeszłości na lepszą, ważne jednak, by w rozmowie pojawiły się 



różne motywacje – np. poznawcza (Zobaczyć jak powstało Stonehenge? Jak 

wyglądało kiedyś moje osiedle?) lub sentymentalna (przeżyć jeszcze raz wspaniałą 

wycieczkę z rodzicami; pobawić się raz jeszcze z kolegą z przedszkola). [10 min.] 

• Następnie nauczyciel pyta, czy wehikuł czasu wyobrażają sobie tak, jak ten 

filmowy, czy może inaczej? A może mają jakiś osobisty, zwykły wehikuł czasu, 

który przenosi ich – np. nad morze z ostatnich wakacji albo na grzybobranie  

z dziadkami? Nauczyciel może w obrazowy sposób zwrócić uczniom uwagę,  

że smaki i zapachy mogą być takimi wehikułami do innych czasów i miejsc. 

Wehikułem czasu i przestrzeni może też być pamiątka. [5 min.] 

• Nauczyciel pyta, czy Alicja miała jakiś zwyczajny wehikuł czasu, przypominający jej 

o przyszłości? Uczniowie, naprowadzani przez nauczyciela opisują zegarek 

odziedziczony po ojcu jako przedmiot. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę  

na grawerunek z nazwiskiem właściciela, który czynił przedmiot wyjątkowym oraz 

na typ zegarka, odmienny od dzisiejszych. Jak nazywa się taki zegarek: 

kieszonkowy – bo noszony w kieszeni. Jak nazywają się zegarki, które dziś 

nosimy? A wiszący w sali? Nauczyciel zapisuje wszystkie trzy nazwy (zegar ręczny, 

kieszonkowy, ścienny) i podkreśla drugi człon nazwy – uczniowie określają jego 

funkcję i na tej podstawie – część mowy. [7 min.] 

• Następnie nauczyciel zachęca dzieci, by pomyślały o zegarku Alicji nie jako  

o użytecznym i ładnym przedmiocie, ale jako o wehikule czasu – dlaczego miał 

taką moc (ojciec nosił go codziennie, zawsze był z nim; to spadek)? To wartość 

sentymentalna sprawia, że Alicja nie chce wyrzucić nawet zepsutego zegarka. 

Nauczyciel pyta, czy zegarki dzieciom także o kimś, o czymś przypominają? 

(okoliczność otrzymania, ofiarodawca). A może mają jakieś inne pamiątki? Co to 

jest? Jak wygląda? Jak weszli w jej posiadanie? Dostali, znaleźli, kupili? O czym 

przypomina ten przedmiot? Gdzie go przechowują? [8 min.]  

•  Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie sobie (także z filmu) powiedzonek 

(frazeologizmów i przysłów) związanych z czasem: 

Czas ucieka 

Czas płynie 

Zabijać czas 

Nadszarpnięty zębem czasu 

Czas to pieniądz 

Nie ma czasu do stracenia! 

Iść z duchem czasu 

Ale ten czas leci! 

czas leczy rany 

szczęśliwi czasu nie liczą 

 

Kika z nich podkreśla i pyta, na jaką właściwość czasu one wskazują? Co oznacza, 

że czas leci, płynie, ucieka? Po czym poznać upływ czasu? (prawdopodobnie 

uczniowie zwrócą uwagę na mierniki czasu – zegary, kalendarze; ale także należy 

przypomnieć o zmianach w przyrodzie: położenia słońca, kształtu księżyca itd. oraz 

zmianach zachodzących w człowieku: wzrost, wzrost włosów, zmarszczki). 



Następnie nauczyciel zachęca uczniów do bardziej abstrakcyjnej refleksji: czy 

upływ czasu jest obiektywny czy subiektywny? W tym celu zapisuje powiedzenia: 

„czas się dłuży”, „szczęśliwi czasu nie liczą”. Co one oznaczają? Kiedy czas mknie 

jak szalony, a kiedy się ciągnie w nieskończoność? [10 min.] 

• Na zakończenie lekcji nauczyciel pyta uczniów, czy są jakieś jednoznacznie 

pozytywne skutki upływu czasu? (Wiedza, doświadczenie, zrozumienie). [5 min.] 

 

Zadanie domowe 

Klasa VI: Poprosić rodzica o opowiedzenie o ważnej rzeczy, którą poznali, zrozumieli 

wraz z upływem czasu. 

Klasy IV i V: Mój wehikuł czasu – opis pamiątki.  
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