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Scenariusz lekcji do filmu Cudowny chłopak (reż. Stephen Chbosky) 

Autorka: Agnieszka Tomasik 

Temat: Empatia w kontakcie z człowiekiem, identyfikacja w kontakcie z dziełem. Twarze, 

maski i to, co nas łączy. 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 7-8  

Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne (ok. 90 minut)  

Zagadnienia edukacyjne:  

 Otwartość, szacunek, życzliwość – moja postawa wobec Innego. 

 Pozory i prawdy – świat oglądany z różnych perspektyw. 

 Czytelnik i widz w kontakcie z dziełem. O procesie projekcji-identyfikacji. 

 Motywacja, siła i dystans – co jeszcze czerpiemy od bohaterów, z którymi się 

utożsamiamy? 

 Dialogi międzyfilmowe – co Chewbacca robi w szkole? 

 Niech Moc będzie z Tobą – moc wiary w siebie! 

Cele operacyjne: 

Poznawcze: 

Uczeń/uczennica: 

 wnikliwie analizuje fim „Cudowny chłopak”; 

 zostaje wprowadzona/y do rozmowy o tożsamości jednostki, wpływie grupy, 

tożsamości zbiorowej; 

 analizuje relacje: rówieśnicy w grupie, jednostka i grupa, dorośli i dzieci; 

 uczy się  języka filmu;  

 poszerza swoją  wiedzę o uczuciach i relacjach ludzkich; 

 konforntuje swoje przekonania z innymi;  

 snuje refleksję o relacjach między ludźmi, roli maski i twarzy w kulturze. 

Kształcące: 

Uczeń/uczennica: 

 analizuje stany emocjonalne bohaterów, uczy się opowiadać o tematach 

tabuizowanych; 

 dostrzega zagadnienia etyczne; 

 spostrzega pojęcie twarzy w perspektywie filozoficznej. 

Wychowawcze: 

Uczeń/uczennica: 
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 potrafi analizować problemy etyczne współczesnego świata, uczy się empatii, 

dostrzega sytuację jednostki w grupie i grupy wobec jednostki. 

Formy i metody pracy: 

 praca w grupie, w zespole dwuosobowym,  

 praca z maskami, 

 metoda „burzy mózgów”, 

 rozmowa w większej grupie. 

Materiały dydaktyczne: 

 wydrukowane załączniki, 

 flamastry, długopisy, 

 prezentacja obrazów dawnych mistrzów, 

 duże arkusze papieru, 

 dwa słoiki z małymi karteczkami, 

 tablica. 

 

Przebieg zajęć: 

Lekcja pierwsza 

Temat proponowany: Twarze przyjaźni – opowieść o Auggim, czyli o nas samych. 

1. Podczas lekcji krzesła powinny być ustawione w okręgu. Nauczyciel ma przygotowane 

dla uczniów maski [załącznik nr 1] – tyle sztuk, ilu jest uczniów plus jedną dla siebie. 

Ważne, aby były w nich otwory na oczy. Wszyscy siadają na miejsca i wkładają maski. 

Nauczyciel przez chwilę inicjuje zabawę, której celem jest kilkukrotna zmiana miejsc, 

aby uczniowie nie siedzieli obok tych samych osób, np. prosi, by uczniowie policzyli 

się, a następnie wszystkie parzyste numery usiadły po jego lewej stronie, 

a  nieparzyste – po prawej – itp. Po krótkiej zabawie pyta, czy uczniowie wiedzą, gdzie 

kto siedzi: Gdzie siedzi Janek…., Skąd o tym wiemy? Uczniowie podają informacje – 

szukają kolegi i rozpoznają po butach, swetrze, itd. Można to pytanie powtórzyć kilka 

razy. Następnie rozmowa dotyczy nałożonych masek. Nauczyciel pyta o takie same 

maski: „Wszyscy mamy takie same twarze – maski. Gdybyśmy brali tylko je pod 

uwagę – nie moglibyśmy się rozpoznać. Co o tym myślicie? Czy to dobrze, że mamy 

takie same twarze? Jak to zmienia nasze relacje? Niech każdy z Was powie, jak się 

z tym czuje. Czy to ma znaczenie, jaką maskę ubieramy?” Uczniowie siedzący w kole 

odpowiadają pojedynczo według ustalonej kolejności. Tu będą różne odpowiedzi. Oto 

przykładowe: 

 „Dobrze mi z tym. Jesteśmy tacy sami.” 

 „Jest ok. Nie musimy pokazywać, jak wyglądamy.” 

 „Jest dobrze. Przynajmniej nie ma ładnych i brzydkich.” 

 „Nie jest dobrze. Chcę patrzeć na wasze twarze.” 

 „Jest źle, bo nie mogę nikogo rozpoznać.” 

 „Jest dziwnie, inaczej.” 

 „Warto mieć taką maskę ze Star Warsów, to daje siłę.” 
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2. Nauczyciel rozkłada dwa duże kawałki papieru i zachęca, by uczniowie zdjęli już maski. 

Teraz będą pracować w grupach. Zwolennicy chronienia się pod maską odpowiedzą na 

pytanie: „Dlaczego to dobrze, żeby wszyscy ludzie nosili maski i wyglądali tak samo?”. 

Przeciwnicy masek odpowiadają na pytanie: „Czy to dobrze, że każdy ma inną 

twarz?”. Uczniowie pracują około 5 min., a następnie prezentują swoje odpowiedzi na 

dużych kartach. Gdy skończą, nauczyciel pokazuje im kilka obrazów z dawnych epok 

[przykłady w załączniku nr 2]: 

 Sąd Ostateczny Memlinga, 

 ikony Rublowa, 

 fragmenty rysunków ze szkicownika Leonarda da Vinci,  

 autoportrety Rembrandta. 

Krótko opowiada o twarzach w tradycji malarskiej – tożsamych twarzach postaci na 

obrazie Memlinga, kopiowaniu twarzy przy pisaniu ikon, poszukiwaniu indywidualizmu 

w studium twarzy ze szkiców Leonardo da Vinci i studiowaniu przez wiele lat swojej 

twarzy przez Rembrandta.  

3. Nauczyciel prosi uczniów o refleksję na temat twarzy. Rozmowa powinna toczyć się 

wokół następujących wątków: 

 co jest ciekawsze w sztuce – ukazywanie tożsamości czy indywidualizmu? 

 czym jest twarz w odbiorze osoby, którą się poznaje? 

 czy według nich istnieje idealna twarz?  

Przykładowe odpowiedzi uczniów:  

 „Twarz pokazuje, że każdy jest inny.” 

 „Dzięki twarzy możemy się rozpoznać i zapamiętać kogoś, kogo poznajemy.” 

 „Dzięki posiadaniu twarzy, człowiek nie przemija.” 

 „To że mamy różne twarze, to dobrze.” 

 „Są ładne i brzydkie twarze, ale nie ma idealnej.” 

 „Każda twarz ma w sobie coś ciekawego.” 

 „Różnym ludziom podobają się różne twarze.” 

 

4. Teraz nauczyciel rozdaje uczniom nowe maski – to hełmy kosmonauty [załącznik nr 

3]. Uczniowie zakładają te maski-hełmy. Nauczyciel wyjaśnia, że przyniósł maski, aby 

przypomnieć postać Auggiego. Po co mu ten hełm? Co daje im ubranie takiego hełmu? 

Przykładowe odpowiedzi uczniów: 

 „aby się schować: Auggie chciał się schować, żeby go ludzie nie oglądali”, 

 „to daje moc”, 

„to powoduje, że jesteśmy równi – tak chciał Auggie”, 

 „był brzydki”, 

 „był inny”, 

 „nie chciał, by go oglądali inni”, 

 „chciał, by inni się z nim przyjażnili”, 

 „maska-hełm daje poczucie bezpieczeństwa”, 

 „jest tu bezpiecznie”, 

 „dzieki maskom jesteśmy teraz znowu tacy sami”. 
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Warto wokół tych wątków poprowadzić rozmowę o znaczeniu twarzy i maski w relacji 

międzyludzkiej. Można odwołać się np. do tradycji filozofii dialogu i wątków 

opisywanych przez Emmanuela Levinasa. 

Nauczyciel może inspirować się cytatami:  

(...) dostęp do "twarzy" jest od razu etyczny. Gdy widzi Pan nos, oczy czoło, brodę 

"drugiego" i gdy potrafi je Pan opisać, oznacza to, że zwracamy się do niego jako do 

przedmiotu. Najlepszy sposób poznania "drugiego" to taki, w którym nie zauważymy 

nawet koloru jego oczu! Gdy obserwujemy kolor oczu, nie jesteśmy w relacji 

społecznej z "drugim". To, co jest w sposób specyficzny "twarzą", nie sprowadza się 

do percepcji, mimo że relacja z "twarzą" może być przez nią zdominowana. 

Etyka i Nieskończony 

Podstawowym doświadczeniem, jakie zakłada samo doświadczenie obiektywne — jest 

doświadczeniem Drugiego. Doświadczenie w najgłębszym tego słowa znaczeniu.(..) 

Twarz nie daje się posiąść, wymyka się mojej władzy 

Całość i nieskończoność 

 

Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego 

oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań 

Całość i nieskończoność 

5. Po rozmowie nauczyciel zachęca uczniów do wykonania zadania: „A jednak mimo 

zniekształconej twarzy i mimo maski Auggie został zakceptowany przez kolegów. To 

znaczy, że uczniowie mieli wspólne wartości albo cechy, które ich połączyły. Napiszcie 

na kartkach i wrzućcie do słoika te cechy i wartości, które łączą młodych bohaterów.” 

Uczniowie pracują sami lub w dwuosobowych zespołach. Zastanawiają się nad 

odpowiedziami, a potem wrzucają karteczki do słoika [jak w załączniku nr 4]. Gdy 

wykonają zadanie, nauczyciel odczytuje ich treść, a następnie dopytuje o poszczególne 

wątki związane z zapisanymi karteczkami. Uczniowie opisują wątki i fragmenty filmu, 

gdy uczniowie zaprzyjażniają się z Auggim i przestaje im przeszkadzać jego wygląd. 

Na koniec nauczyciel proponuje, aby do drugiego słoika uczniowie powrzucali karteczki 

z cechami i wartościami, które łączą wszystkich uczniów w klasie. Następnie nauczyciel 

odczytuje te karteczki, a uczniowie wyjasniają, co łączy wszystkich w klasie. Rozmowa 

dotyczy realiów życia klasy, można w niej nawiązywać do relacji, jakie widzieli 

uczniowie w filmie. Nauczyciel prosi, by uczniowie podsumowali lekcję: „Czego 

dowiedzieli się o ludzkich relacjach z filmu Cudowny chłopak oraz z rozmów, jakie 

przeprowadzili dzisiaj na lekcji?”. Uczniowie zapisują swoje refleksje na 

samoprzylepnych karteczkach. Nauczyciel wiesza je na tablicy i zachęca, aby każdy 

podszedl do niej i przeczytał refleksje.  

O autorce: 

Agnieszka Tomasik – doktor nauk humanistycznych,  

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, 
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koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” 

w Gdańsku, konsultant języka polskiego w  Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w 

Kartuzach. Specjalizuje się w tworzeniu i popularyzacji  TIK oraz nowoczesnych metod 

nauczania w oparciu o podstawy neurodydaktyki, psychologii pozytywnej i filozofii 

dialogu. Autorka koncepcji kształcenia: „nauczanie empatyczne”,  „lekcja jako spotkanie” 

i „szkoła NUR-ków”, opartej  na demokratycznej współpracy nauczycieli, uczniów i 

rodziców. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2  

Źródło: Wikimedia Commons, data dostępu: 25.03.2020 r. 

 

 

Leonardo da Vinci „Autoportret” (1512 r.)  Rembrandt „Autoportret” (1659 r.) 
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Fragment tryptyku „Sąd Ostateczny” Hansa Memling (1467 – 1471 r.) 

 

Andriej Rublow, ikona „Trójca Święta” (XV w.) 
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Rembrandt, „Autoportret z dwoma kołami” (1665 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandt, Autoportret jako św. Paweł (1661 r.)  



 
 

9 
 

Załącznik nr 3 

Źródło: Freepik.com 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


