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Konspekt lekcji do projekcji filmu Baranek Shaun. Film (2015) w reżyserii Marka Burtona i Richarda 

Starzaka 

Autorka: Dorota Włodarczak 
Temat zajęć: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

Czas realizacji: trzy godziny lekcyjne 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 1-3 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Co można zrobić z plasteliny? 

 Klatka po klatce, czyli sztuka ruchomych obrazów. 

 Dom, rodzina, genealogia, czyli skąd się wziąłem? 

 Miasto – bezpieczeństwo, informacja, komunikacja w dużym skupisku ludzkim. 

Cele operacyjne:  

uczeń/uczennica: 

• umie opowiedzieć fabułę bajki, korzystając z przygotowanych obrazków, które ułoży 

w odpowiedniej kolejności, 

• potrafi wymienić nazwy członków rodziny, 

• wyjaśni, jak zbudowane jest drzewo genealogiczne i czym ono jest, 

• przygotuje drzewo genealogiczne swojej rodziny, 

• wie, jak należy zachować się na ulicy i w mieście, by było bezpiecznie, 

• zna rymowankę dotyczącą bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, 

• umie wykonać pracę plastyczną z użyciem plasteliny, 

• powie lub napisze, jak rozumie powiedzenie „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". 

 

Formy i metody pracy:  

 rozmowa sterowana,  

 warsztat plastyczny. 

 

Materiały dydaktyczne: 

 wydrukowane załączniki,  
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 zdjęcia lub ksera zdjęć członków rodziny dzieci (do wycinania, nie wrócą w całości do 

domu!),  

 farby lub pastele,  

 arkusz szarego papieru i markery,  

 narysowane na szarym papierze pasy przejścia dla pieszych lub skakanki do ułożenia takich 

pasów na dywanie,  

 plastelina. 

Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć i przedstawienie celów lekcji. 

2. Przypomnienie fabuły obejrzanej wcześniej animacji. Dzieci próbują same opowiedzieć fabułę. 

Nauczyciel pomaga w utrzymaniu chronologii, zwracając uwagę na kluczowe wydarzenia. 

Pomocą dla dzieci będą obrazki (ZAŁĄCZNIK NR 1), które dzieci mogą ułożyć w odpowiedniej 

kolejności i na ich podstawie opowiedzieć historię.  

3. Następnie nauczyciel przeprowadza rozmowę: 

 Jacy bohaterowie pojawili się w filmie? (FARMER, BARANEK SHAUN, PIES, OWCE)  

 Jak wyglądał zwykły dzień na farmie? (WSZYSCY SIĘ BUDZĄ, MYJĄ I UBIERAJĄ, FARMER 

I PIES WYPROWADZAJĄ OWCE NA ŁĄKĘ, GDY UROŚNIE WEŁNA - OBCINAJĄ, KARMIĄ OWCE, 

IDĄ SPAĆ.)  

 Co pewnego dnia wymyślił baranek Shaun? Co się stało? (CHCIAŁ MIEĆ DZIEŃ WOLNEGO. 

OWCE UŚPIŁY FARMERA, ZAMKNĘŁY W PRZYCZEPIE. PRZYCZEPA ODJECHAŁA I DOTARŁA 

DO MIASTA.)  

 Co się stało farmerowi w mieście? (UDERZYŁ SIĘ W GŁOWĘ I STRACIŁ PAMIĘĆ.) *Jak się 

nazywa choroba, kiedy traci się pamięć? (AMNEZJA) 

 Co zrobiły baranki i pies? (POSTANOWILI GO POSZUKAĆ. BYLI M.IN. W RESTAURACJI.)  

 Co zrobił farmer po wyjściu ze szpitala? Co się działo z barankami i psem? (TRAFIŁ DO 

ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, GDZIE ZOSTAŁ ZNANYM FRYZJEREM. HYCEL ZŁAPAŁ BARANKA 

I PSA, TRAFILI DO SCHRONISKA. UCIEKLI ZE SCHRONISKA. ZNALEŹLI PLAKAT ZE 

ZDJĘCIEM FARMERA I POSZLI DO ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO. BARANKI POSTANOWIŁY 

PRZYPOMNIEĆ FARMEROWI, ŻE NIE JEST FRYZJEREM, ALE FARMEREM.)  

 Co sprawiło, ze farmer przypomniał sobie, kim jest? (USŁYSZAŁ ŚPIEWANĄ PRZEZ BARANKI 

PIOSENKĘ Z CZASÓW MŁODOŚCI.)  

 Jak zakończyła się historia? Dlaczego owce i pies tak bardzo chcieli wrócić z farmerem do 

domu? (BARANKI, PIES I FARMER WRÓCILI NA FARMĘ, Z RADOŚCIĄ ROZPOCZYNALI KAŻDY 

DZIEŃ. TWORZYLI JEDNĄ RODZINĘ, TĘSKNILI ZA SOBĄ.) 

4. Rozmowa o filmie płynnie przechodzi w rozmowę na temat rodziny: 

 Kim dla siebie byli farmer, pies i owieczki? (RODZINĄ) Kto wchodzi w skład rodziny? 

(MAMA, TATA, RODZEŃSTWO, DZIADKOWIE, PRADZIADKOWIE, CIOCIE I WUJKOWIE, 

KUZYNOSTWO). Kto wchodzi w skład naszej najbliższej rodziny? (MAMA, TATA, 

DZIADKOWIE, RODZEŃSTWO).  
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 Jak można przedstawić członków rodziny na obrazku? (NA DRZEWIE GENEALOGICZNYM) 

Nauczyciel pokazuje dzieciom przykład drzewa genealogicznego. Omawia jego budowę. 

(STARSZE OSOBY NA DOLE, MŁODSZE NA GÓRZE) (ZAŁĄCZNIK NR 2) 

5. Dzieci wykonują swoje własne drzewa genealogiczne (ZAŁĄCZNIK 3). Wycinają głowy ze zdjęć 

i przyklejają. Jeśli potrafią, podpisują imiona i nazwiska członków rodziny. Drzewa malują 

farbkami lub pastelami, przyklejają zdjęcia rodziny. 

6. Nauczyciel przypomina dzieciom scenę, w której baranki znalazły się w mieście. Czy wiedziały 

jak należy się zachować? Dlaczego nie? (NIE ZNAŁY OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD, NIE WIEDZIAŁY 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ, WIĘC NAŚLADOWAŁY INNYCH.)  

7. Nauczyciel pyta dzieci, w jaki sposób powinniśmy zachować się w mieście, gdy znajdziemy się 

tam sami? Jak zachować się na ulicy, by było bezpiecznie? Spisujemy wspólnie kilka 

najważniejszych zasad. W klasie 1 nauczyciel zapisuje, dzieci proponują zasady, w klasach 2-3  

dzieci mogą samodzielnie zapisywać zasady, np.:  

 Nie rozmawiamy z obcymi.  

 Przechodzimy przez jezdnię tylko na zielonym świetle.  

 Nie bawimy się przy ulicy.  

 Nie oddalamy się od dorosłych samowolnie. 

 Przypominamy zasady poprawnego przechodzenia przez ulicę. Dzieci powtarzają 

z nauczycielem rymowankę, odgrywają scenkę przechodzenia przez ulicę, przez 

„wymyślone pasy" (narysowane wcześniej na szarym papierze lub ułożone ze skakanek).  

8. Następnie nauczyciel uczy dzieci rymowanki: 

Wanda Chotomska, Gdy zamierzasz przejść przez ulicę  

Gdy zamierzasz przejść przez ulicę:  

Na chodniku przystań bokiem.  

Popatrz w lewo bystrym okiem.  

Skieruj w prawo wzrok sokoli.  

Znów na lewo spójrz powoli.  

Jezdnia wolna - więc swobodnie  

mogą przez nią przejść przechodnie.  

9. Dzieci wykonują z plasteliny wybraną postać z bajki. Można wykonać trójwymiarowe figurki lub 

przygotować kolorowanki (nauczyciel wcześniej odrysowuje kontury baranków albo zachęca do 

tego dzieci), które zostaną pokryte cienką warstwą plasteliny. Z wykonanych figurek można 

zrobić jedną makietę na kartonie.  

10.  Jak rozumiesz powiedzenie „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej"? Uczniowie klas 

1 rozmawiają z nauczycielem. Uczniowie klas 2-3 piszą kilka zdań w zeszycie.  

11. Podsumowanie zajęć i poznanych pojęć (RODZINA, DRZEWO GENEALOGICZNE, AMNEZJA,  

HYCEL, POPRAWNE PRZEJŚCIE PRZEZ ULICĘ, „WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ")  
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O AUTORCE: 

 

Dorota Włodarczak – absolwentka studiów na kierunku edukacji 

elementarnej i języka angielskiego oraz edukacji elementarnej i terapii 

pedagogicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Studentka filologii 

angielskiej na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji. Pracuje w szkole 

podstawowej jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego. Z zamiłowania fotografka. Jej zainteresowania skupiają się 

wokół szeroko rozumianej sztuki (muzyka, plastyka, film, literatura, 

fotografia), które łączy w swojej codziennej pracy z dziećmi. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 


