
Scenariusze lekcji język polski, historia,
plastyka, godzina wychowawcza

Od Diaboliny do Wróżki Chrzestnej. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami? (s. 2)
Magia obrazu i dźwięku. O nastroju w dziele – nie tylko filmowym. (s. 5)
Baśń o walce dobra ze złem – dawniej i dziś. (s. 7)
W jakich czasach to się dzieje? Baśń a historia. (s. 9)
„I żyli długo i szczęśliwie”? Nowe wersje i ciągi dalsze baśni. (s. 13)

Opracowanie:
Zespół Edukacji Multikina



Temat lekcji: 
Od Diaboliny do Wróżki Chrzestnej. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?

Autorka: 
Martyna Harland – psycholog Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS, a także Warszawskiej Akademii 
Filmowej. Pracuje jako dziennikarka kulturalna w TVP, gdzie łączy zainteresowanie kulturą i psychologią. Tworzyła programy: „Kocham Kino” TVP2 
z Grażyną Torbicką czy program publicystyczny „Hala Odlotów” z Katarzyną Janowską oraz „Niedziela z” TVP Kultura. Prowadzi rubrykę 
filmoterapeutyczną w magazynie „Sens”, gdzie co miesiąc rozmawia o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. Współpracuje, jako 
dziennikarka z „Gazetą Wyborczą Magazynem Świątecznym”. Tworzy kinowy cykl filmowy „Filmoterapia z Sensem”. Członkini Stowarzyszenia Kobiet 
Filmowców.

Grupa wiekowa: 
szkoła podstawowa, klasy IV-VII

Przedmiot: 
godzina wychowawcza

Czas realizacji: 
2 godziny lekcyjne (90 min)

Zagadnienia edukacyjne:
• Znajdź w sobie antybohatera – ważne jest nie tylko to, co w nas dobre, ale także to, co złe czy trudne.
• Zazdrość, zawiść, złość i wstyd. Doświadczanie, nazywanie i próba zrozumienia trudnych emocji. 
• W jaki sposób można kontrolować negatywne emocje? 

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica: streści fabułę obejrzanego filmu, scharakteryzuje główne bohaterki, wymieni sytuacje, w których odczuwa złość, zazdrość, zawiść, 
wstyd, wskaże swoje pozytywne i negatywne cechy, wymieni sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami – złością, zazdrością, zawiścią, 
wstydem.

Formy i metody pracy:  
praca zbiorowa, praca indywidualna, rozmowa kierowana

Potrzebne materiały:
biały brystol/flipchart, kolorowe flamastry lub tablica, kolorowa kreda, magnesy, 4 kleje, kartki A4, 4 koperty, wydrukowane załączniki

Przebieg lekcji:

CZĘŚĆ 1. Poszukaj w sobie antybohatera. [30 minut] 
Pierwsza część filmu „Czarownica" nawiązuje do „Śpiącej królewny" Disneya i opowiada o Diabolinie i zdradzie, której doświadczyła. To wydarzenie 
zmienia jej serce w kamień. Żądna zemsty, rzuca klątwę na Aurorę – nowo narodzoną córkę króla. Wydaje się negatywnie nastawiona do dziewczynki, 
jednak tak naprawdę latami wychowuje ją i dba o jej dobro. W drugiej części relacje tytułowej Czarownicy z księżniczką Aurorą nadal nie są łatwe. 
W opowieści uwzględniono perspektywę antagonistki i wyjaśnienie jej postępowania (z nawiązaniem do aktualnych, współczesnych tematów siły kobiet 
i solidarności). Relacja między bohaterkami nie jest ani rywalizacją międzypokoleniową, ani formą zemsty na rodzicach królewny. 
Historię Diaboliny i Aurory warto wykorzystać jako punkt wyjścia do rozmowy o niełatwych emocjach. Warto bowiem odnaleźć w sobie nie tylko to, co 
dobre, ale też to, co trudne i złe. Bardzo często projektujemy (przenosimy) to, co złe, na innych: to inni są winni, nie my. Nie trzeba jednak wzbraniać się 
przed poszukiwaniami zła także w sobie. Można się z nim oswoić właśnie po to, żeby móc kontrolować negatywne emocje. 
Filmy są zwierciadłem. Bohaterki „Czarownicy” pomagają nam przejrzeć się w ich historii, jak w lustrze – dostrzec własne emocje i skrywane problemy 
oraz trudne, niewygodne sprawy.

Ćwiczenie: Na flipcharcie lub tablicy nauczyciel umieszcza zdjęcia bohaterek (załącznik 1) – Ingrith i Diaboliny. Następnie rozmawia z uczniami, jakie są 
te postaci, jakie mają cechy, jakie emocje im towarzyszą. Uczniowie zapisują cechy na flichartcie lub tablicy, a gdy wyczerpią już pomysły, nauczyciel pyta 
ich, czy dana cecha, charakterystyka, emocja mają zabarwienie negatywne czy pozytywne. Klasa zaznacza to na wspólnej notatce za pomocą znaków + 
i – . Punktem odniesienia może być dla uczniów tabela z pozytywnymi i negatywnymi cechami – załącznik 2.
Warto podkreślić, że w każdej z bohaterek można odnaleźć to, co dobre, jak i to, co złe. W dalszej części dyskusji nauczyciel wspomaga się pytaniami: 
jaki cel przyświeca tym bohaterkom? Jaki mają problem? Czego pragną dla Aurory? Na ile uczniowie czują się podobni do głównych bohaterek? Jakie 
ich cechy odnajdują w sobie? W jakich sytuacjach to się ujawnia?  
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CZĘŚĆ 2. Poczuj i nazwij – zazdrość czy zawiść? Jakie emocje czuje Diabolina? [30 min]
W „Czarownicy" poczucie zdrady doprowadziło bohaterkę do głębokiego zranienia, którego konsekwencje odbiły się na całym królestwie. W drugiej 
części punktem zapalnym jest zazdrość, zawiść, a także złość. 

Ćwiczenie: W trakcie rozmowy kierowanej uczniowie wymieniają sytuacje, w których Diabolina mogła czuć następujące emocje: złość, zazdrość, 
zawiść, wstyd. Następnie nauczyciel prosi, by uczestnicy poszukali w sobie tych emocji i zastanowili się, kiedy je czują. Czy emocje te lokują się 
w jakimś punkcie ciała? 
Każdy po kolei próbuje skończyć zdania: „Czuję złość/zazdrość/zawiść/wstyd, gdy ...”. Prowadzący rysuje na flipcharcie lub tablicy kontur postaci 
ludzkiej, a uczniowie zaznaczają za pomocą kolorowych flamastrów lub kredy (nauczyciel wybiera jeden kolor do jednej emocji), gdzie w ciele odczuwają 
poszczególne emocje. Prowadzący zadaje pytanie o to, czy podczas oglądania filmu uczniowie czuli coś jeszcze, jakieś inne emocje. Jakie to były 
emocje? Nauczyciel wraz z uczniami próbuje je nazwać, sięgając po tabelę z załącznika 3.

CZĘŚĆ 3. Spróbuj to zrozumieć. Jak sobie poradzić z trudnymi emocjami? [30 min]
Jak przeżywać trudne emocje – złość, zawiść, zazdrość – żeby nie miały niszczących skutków dla nas i naszych bliskich? Doświadczenie i przeżywanie 
tych negatywnych emocji w kinie, próba ich nazwania i zrozumienia są kluczowe dla panowania nad nimi i radzenia sobie z nimi. Emocji negatywnych nie 
warto unikać. Są potrzebne. Sygnalizują, że coś jest dla nas ważne. 
W bezpiecznej przestrzeni kina jesteśmy w stanie dotknąć tych najtrudniejszych emocji. Jeżeli rozumiemy emocje i potrafimy je nazwać i wyrazić, łatwiej 
jest je kontrolować w taki sposób, żeby nie miały na nas negatywnego wpływu.

Ćwiczenie: Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje kartkę A4 i zapisuje sobie na górze jedną z emocji: złość, zawiść, zazdrość, 
wstyd. Następnie grupy otrzymują koperty z wydrukowanymi zdaniami (z załącznika  4) i mają za zadanie dopasować zdania do przypisanej grupie 
emocji. Grupy zastanawiają się nad własnym opisem emocji. Następnie poszczególne grupy prezentują efekty swojej pracy. W ten sposób uczestnicy 
otrzymują pogłębione definicje emocji. 

Wskazówka: złość – zdania nr: 7, 8, 9; zawiść -  zdania nr: 1, 2, 4; zazdrość - zdania nr: 3, 10, 12; wstyd – zdania nr: 5, 6, 11.
W drugiej części ćwiczenia uczniowie pozostają w tych samych grupach – pracują dalej z tą samą emocją. Nauczyciel rysuje na flipcharcie lub tablicy 
schemat: 

Czuję złość/zawiść/zazdrość/wstyd, gdy...  → Moje zachowanie w takiej sytuacji: ... → Skutki: … → Jak mogę uniknąć negatywnych skutków? 

Zadaniem uczniów jest przypomnienie sobie z własnego doświadczenia sytuacji odczuwania emocji i opisanie jej w sposób przedstawiony na 
schemacie. Każda z grup prezentuje wybraną przez siebie sytuację i opowiada, jaki znalazła sposób na kontrolę emocji, powstrzymanie się przed 
impulsywnością, agresją itp.  Wyjaśnia, jak można zachować się inaczej, by skutki nie były przykre, dotkliwe dla nas i osób w naszym otoczeniu. 
Uczniowie z innych grup mogą dzielić się pomysłami, jeśli mają inne rozwiązania.

Przykładowe odpowiedzi:
Czuję złość, gdy kolega/koleżanka obiecał/a, że pożyczy mi książkę i kolejny dzień zapomniał/a jej przynieść. → Moje zachowanie: Krzyczę na niego/nią. 
Mówię przykre rzeczy. → Skutki: Stres, brak sympatii bliskiej osoby, utrata kolegi/koleżanki, konflikt z tą osobą, stosowanie agresji słownej. → Jak mogę 
uniknąć negatywnych skutków? Zastanów się, jakie objawy towarzyszą twojej złości np. przyśpieszone bicie serca, szybki oddech, trzęsienie rąk, gorąco. 
Kiedy poczujesz objawy fizjologiczne, nazwij emocję, powiedz głośno: „jestem zły/a”, a następnie podaj powód złości. Aby nie wybuchnąć, powiedz sobie 
w myślach: „chcę być spokojny”, „nie chcę ranić innych”,  „ta sytuacja jest do rozwiązania”. Aby się uspokoić, wymyśl sobie sposób, w jaki będziesz panował 
nad wybuchem złości. Może to być: 10 głębokich wdechów, liczenie wspak, odśpiewanie w myślach ulubionej piosenki, recytacja wiersza, wyobrażenie sobie 
złości jako jakiejś rzeczy, np. czarne kulki, które wkładam do worka i liczę – a jest ich np. 50. 

Czuję zawiść, gdy widzę, że kolega/ koleżanka opublikował/a na Facebooku, że mają bilet na koncert naszego ulubionego zespołu i w dodatku lecą na niego 
do Barcelony. → Moje zachowanie: Myślę, żeby nie udało mu/jej się tam dotrzeć, żeby koncert został odwołany, żeby złamał/a nogę itp. → Skutki: Moje myśli 
zajmuje życie innej osoby, porównuję się z innymi i czuję się gorszy/a, traci na tym moje poczucie własnej wartości, niech będzie: czuję frustrację, antypatię, 
nienawiść do drugiej osoby – odczuwam wiele negatywnych emocji. → Jak mogę uniknąć negatywnych skutków? Przestań porównywać się 
z innymi. Skup się na sobie, na własnych sukcesach, mocnych stronach, uświadom sobie, że nie każdy ma to, co ty, a ty nie możesz mieć tego wszystkiego, co 
mają inni. Pomyśl, co tobie udało się osiągnąć. Tak naprawdę nie wiemy wszystkiego o wszystkich, nie wiemy, jaką płacą cenę za to, co osiągają, jakich 
dokonują poświęceń. Uczucie zawiści może stać się bodźcem do realizacji własnych celów.

Czuję zazdrość, gdy kolega/koleżanka umawiają się na randkę z osobą, w której ja się zakochałem/am. → Moje zachowanie: Stwierdzam, że to mu/jej się nie 
należy. Obgaduję kolegę/koleżankę w towarzystwie innych, żeby pokazać, jego/ją w jak najgorszym świetle. Piszę wiadomości do niej/niego z fałszywą 
informacją, by za wszelką cenę nie dopuścić do ich spotkania. → Skutki: utrata poczucia własnej wartości, brak szacunku dla samego siebie, brak sympatii 
innych, strata czasu na zajmowanie się życiem innych, prawdopodobieństwo wystąpienia agresji. → Jak mogę uniknąć negatywnych skutków? Podobnie, jak 
przy zawiści: Przestań porównywać się z innymi. Skup się na sobie, na własnych sukcesach, mocnych stronach, uświadom sobie, co tobie udało się osiągnąć, 
jakie masz zalety. Zadbaj o siebie – rozwijaj swoje hobby, idź do fryzjera, kup sobie nową sukienkę, buty, idź na siłownię. Spójrz w lustro – jesteś piękną, młodą, 
wartościową osobą i na pewno odnajdziesz swoją drugą połowę.

Czuję wstyd, gdy nie rozumiem żartu, który powiedział nauczyciel, a wszyscy się śmieją i na przerwach go powtarzają. →  Moje zachowanie: Boję się głośno 
przyznać, że nie wiem o, co chodzi. Czuję się gorszy/a od innych. Nie chcę uczestniczyć w rozmowach na przerwie, bo wtedy inni zorientują się, że nie 
rozumiem, o co chodzi. Wychodzę do toalety na całą przerwę, szukam miejsca, gdzie jestem sam/sama, a inni mnie nie widzą. → Skutki: Tracę poczucie 
własnej wartości, samoakceptację, pewność siebie, wycofuję się z relacji → Jak mogę uniknąć negatywnych skutków? Należy przestać milczeć o tym, co 
wywołuje we mnie wstyd. Wstyd powoduje, że chcemy ukryć się przed całym światem, zniknąć, dlatego sposobem, by poradzić sobie z nim 
w skuteczny sposób jest podzielenie się z kimś bliskim tym, co spowodowało, że tak się czujemy. Nazwanie, wypowiedzenie głośno tego, co powoduje, że 
czujemy wstyd, pomaga oswoić tę emocję. Jeśli trudno ci powiedzieć komuś głośno, spróbuj najpierw napisać, co wywołuje w tobie wstyd. Tak naprawdę nie 
wiemy, co myślą inni. Zazwyczaj snujemy domysły, wyobrażamy sobie, co o nas sądzą inni, jak nas oceniają.
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Opis postaci 

Cechy pozytywne

troskliwość
bezinteresowność

czułość
wrażliwość

rozwaga
odwaga
empatia

szczerość
życzliwość
szczerość
lojalność
wierność

świadomość własnych błędów 
świadomość złych czynów

hojność
prawdomówność
konsekwentność

opiekuńczość
opanowanie

zdecydowanie
zrównoważenie
pewność siebie

ugodowość

impulsywność
nieszczerość

pogarda
arogancja

agresywność
wyniosłość

ironia
chciwość

bezwzględność
egoizm

egocentryzm
żądza zemsty

nieczułość
nielojalność

obłuda
obojętność

zachłanność
zazdrość
zawiść

chytrość
porywczość
kłótliwość

Cechy negatywne

EMOCJE EMOCJE 
W jakim stopniu TY czułeś/aś 
tę emocję, oglądając film?
1 – w b.małym stopniu
5 – w b.dużym stopniu

W jakim stopniu TY czułeś/aś 
tę emocję, oglądając film?
1 – w b.małym stopniu
5 – w b.dużym stopniu

1. Odwaga

2. Zdumienie

3. Zachwyt 

4. Zaskoczenie 

5. Radość

6. Zadowolenie

7. Pożądanie

8. Niesmak 

9. Gniew

10. Rozżalenie 

11. Strach

12. Cierpienie 

13. Lęk

14. Wściekłość

15. Błogość

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

1 — 2 — 3 — 4 — 5

16. Skrucha 

17. Miłość

18. Czułość

19. Życzliwość

20. Nadzieja

21. Melancholia 

22. Rozterka 

23. Rezygnacja 

24. Poczucie winy 

25. Rozczarowanie 

26. Wstyd 

27. Smutek

28. Współczucie 

29. Pogarda

załącznik 1:
Zdjęcia filmowych bohaterek

załącznik 2:
Tabela „Cechy pozytywne, cechy negatywne”

załącznik 3:
Tabela „Cechy pozytywne, cechy negatywne”

załącznik 4: 
1. Może być siłą napędową: „aha, oni mają coś, na czym mi zależy, nie jest mi z tym dobrze, ale spróbuję zdobyć to samo”.
2. Zawsze jest o coś. 
3. Prawie zawsze – o człowieka.
4. Zawsze pojawia się razem ze wstydem, te emocje się ze sobą splatają i to jest błędne koło – bo im gorszy/a się czuję, tym częściej widzę, że ja czegoś 
nie mam, a inni mają. 
5. To uczucie onieśmielenia lub skrępowania.
6. Często wywołuje reakcje fizjologiczne organizmu (np. czerwienienie się) oraz przykre myśli, np. „jestem głupi/a, gorszy/a od innych”.
7. To stan emocjonalny charakteryzujący się pobudzeniem, na który składa się niechęć, uraza, czasem chęć odwetu. Pojawia się w odpowiedzi na to, 
że jakieś nasze granice zostały przekroczone albo jakieś potrzeby są niespełnione.
8. Może stać się ogromną siłą, pozwala powiedzieć: „nie zgadzam się!”, „myślę inaczej”. Daje napęd do walki i naprawdę można nauczyć się dobrze 
z niej korzystać.
9. Często nie możemy odreagować tam, gdzie została ona wywołana np. w szkole. Dlatego dobrze mieć jakąś „śluzę” między szkołą a domem, dzięki 
której możemy się wyżyć, np. sport.
10. Najbardziej bolesna jest w związku  dwóch osób – np. o inne osoby, które mają kontakt z naszym partnerem/partnerką lub przyjacielem/przyjaciółką.
11. Przeżywanie tej emocji związane jest z byciem obserwowanym, ocenianym przez innych.
12. Czasem dzięki tej emocji odkrywamy własne pasje, zalety, może służyć jako bodziec do realizacji własnych aspiracji.
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Przebieg lekcji:

1. Wstęp. O nastroju 
Dyskusje i zadania dotyczące nastroju w dziełach poprzedzi krótka aktywność, której celem jest stworzenie przez uczniów własnej definicji nastroju. 
Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło nastrój i prosi, by uczniowie podchodzili kolejno do tablicy i zapisywali słowa, które pomogą w stworzeniu ich 
własnej definicji tego hasła. Nauczyciel zadaje dodatkowe pytania, np. od czego zależy nastrój i co go tworzy? Jak nastroje można odczuwać? Czemu 
przypisujemy nastroje? Czy nastrój może mieć kolor albo dźwięk? Czy nastrój można odczuwać w konkretny sposób, np. poprzez reakcje ciała? Czy 
nastrój i emocje są tym samym? Nauczyciel krótko omawia stworzoną wspólnie definicję. 

2. Obrazy dobra i zła 
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Zadaniem każdej z grup będzie opisanie sposobów wizualnego przedstawiania dobra i zła w dziele filmowym oraz 
malarskim. Każda z grup otrzymuje kartkę A4 z tabelką (wzór poniżej), którą wypełnia w trakcie dyskusji. Zadaniem uczniów będzie porównanie postaci 
Diaboliny i Aurory, a także przestrzeni świata przedstawionego.  

Temat lekcji: 
Magia obrazu i dźwięku. O nastroju w dziele – nie tylko filmowym.

Autorka: 
Martyna Łukasiewicz – doktorantka na Wydziale Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Edukacji przez Sztukę InSEA, prelegentka na międzynarodowych konferencjach poświęconych edukacji artystycznej, autorka licznych 
programów edukacyjnych.

Grupa wiekowa: 
szkoły podstawowe, klasy IV-VIII

Przedmiot: 
plastyka, język polski

Czas realizacji: 
1 godzina lekcyjna (45 min)

Zagadnienia edukacyjne:
• Jakie są konwencje przedstawieniowe dobra i zła? 
• Jak buduje się nastrój za pomocą obrazu i jego komponentów?
• Jak tworzy się nastrój w dziele filmowym?
• Jaki wpływ na nasze emocje ma muzyka?

Cele:
Uczeń/uczennica: charakteryzuje sposoby budowania nastroju w dziele 
filmowym i malarskim,  rozpoznaje środki wizualnego przedstawiania dobra 
i zła, ćwiczy opis porównawczy postaci i świata przedstawionego w dziele 
filmowym oraz opis dzieła malarskiego, ćwiczy umiejętność tworzenia 
wypowiedzi ustnej i pisemnej na zadany temat, rozwija umiejętność pracy 
w grupie.

Formy i metody pracy: 
rozmowa kierowana, praca w grupach, praca plastyczna, praca pisemna

Potrzebne materiały:
tablica, kreda, kartki A4, długopisy, reprodukcje obrazów (linki 
w scenariuszu), materiały do pracy plastycznej (farby/kredki/materiały do 
kolażu), odtwarzacze muzyki 

©2019 Disney



6

Opis postaci 

Diabolina

wygląd 

gesty i zachowanie 

W jakiej scenerii jest najczęściej pokazywana? 

Jaka muzyka najczęściej jej towarzyszy?

sceneria (krótki opis wyglądu królestwa)   

kolory  

gra światła i cienia

muzyka 

Aurora

Opis świata przedstawionego

Królestwo Diaboliny  Królestwo Aurory

3. Magia malarskiego nastroju  
Uczniowie pozostają w grupach, a nauczyciel wyświetla bądź rozdaje reprodukcje dwóch obrazów: 
 
 1. Vincent van Gogh, „Pole pszenicy z krukami”, 1890 
 https://artsandculture.google.com/asset/wheatfield-with-crows/dwFdD5AMQfpSew

 2. Claude Monet, „Pole maków”, 1873
 https://artsandculture.google.com/asset/poppy-field/xQGTinA-MPxcVg

Nauczyciel prosi, by uczniowie wskazali, który z obrazów jest impresjonistyczny, a który ekspresjonistyczny (w razie potrzeby nauczyciel wyjaśnia 
przywołane terminy) i prosi uczniów o uzasadnienie (nauczyciel stara się nakierować uczniów na refleksję, w której ekspresjonizm powiążą 
z wyrażaniem emocji artysty, zaś impresjonizm z widzeniem i próbą uchwycenia chwili oraz wrażenia wywołanego przede wszystkim światłem 
i kolorem). 

Nauczyciel prosi, by uczniowie w grupach zastanowili się nad nastrojem tych obrazów i określili, w jaki sposób nastrój ten został zbudowany (warto 
zwrócić uwagę m.in. na rolę koloru – np. silne kontrasty lub łagodne przejścia, rolę gry światła i cienia, perspektywy, a nawet sposobu nakładania farby 
np. widoczne szybkie i mocne pociągnięcia pędzla van Gogha). Grupy dzielą się ustaleniami na forum klasy. Następnie każda grupa wypisuje jak najwięcej 
słów dotyczących nastroju jednego ze wskazanych obrazów (grupa wybiera obraz). Uczniowie odczytują na głos spisane słowa. Wygrywa grupa, która 
zebrała najwięcej słów adekwatnych do nastroju obrazu. Zwycięska grupa wypisuje słowa na tablicy. Zadaniem wszystkich grup będzie stworzenie 
krótkiego utworu poetyckiego, inspirowanego obrazem, z użyciem słów zapisanych na tablicy. Nauczyciel może poprosić uczniów, by wyobrazili sobie 
emocje, jakie mogłyby im towarzyszyć, gdyby mogli wejść w przestrzeń ukazaną na obrazie. Po stworzeniu krótkiego utworu oddającego te emocje 
i nastrój obrazu, każda grupa nadaje tytuł swojemu dziełu.

4. O muzyce i emocjach 
Nauczyciel przypomina, że jedną z kategorii analizy sposobów przedstawiania dobra i zła w filmie była muzyka i prosi uczniów, żeby podali znane im 
przykłady budowania nastroju w filmie poprzez muzykę. Nauczyciel pyta, w jaki sposób muzyka może oddziaływać na nasze emocje. W klasie odbywa się 
krótka dyskusja. 

Następnie uczniowie otrzymują kartki A4 i w górnym narożniku zapisują na nich wykonawcę oraz tytuł utworu muzycznego, który wprowadza ich 
w ulubiony nastrój lub budzi emocje, z którymi czują się najlepiej. Słuchając wybranego utworu na słuchawkach z własnego odtwarzacza, każdy 
z uczniów przygotowuje na tej samej kartce pracę plastyczną, która będzie zobrazowaniem emocji wywołanych wybranym utworem. Praca może być 
wykonana dowolną techniką (np. farby, pastele, kolaż). W drugim wariancie tego zadania nauczyciel może poprosić uczniów o wykonanie pracy 
w domu i zaprezentowanie gotowych dzieł w klasie. Podczas prezentacji danej pracy, pozostali uczniowie starają się odczytać jej nastrój. 

Nauczyciel wyświetla lub rozdaje grupom reprodukcje obrazu „Anioły dobra i zła” Williama Blake’a 
(https://www.tate.org.uk/art/artworks/blake-the-good-and-evil-angels-n05057) i prosi o krótką analizę sposobu przedstawienia dobra i zła w tym obrazie. 
Uczniowie mogą opisać obraz, odpowiadając na pytania pomocnicze: co przedstawia dzieło i kim są ukazane postaci? Na co najpierw zwracamy uwagę, gdy 
patrzymy na to dzieło? Jakich kolorów użył artysta i jakie mogą mieć one znaczenie? Na czym polega kontrast w tym obrazie? Jaki jest nastrój obrazu 
i co go tworzy? 

Następnie nauczyciel prosi uczniów o odczytanie odpowiedzi, po czym rozpoczyna wspólną analizę, zadając pytania: które elementy opisu postaci oraz 
świata przedstawionego w filmie wpisują się w konwencjonalne sposoby ukazywania dobra i zła? Czy uczniowie potrafią wskazać elementy, które nie 
wpisują się jednoznacznie w typowe przedstawienie zła lub dobra (pod postacią anioła i diabła)? Czy uczniowie potrafią wskazać elementy wspólne dla 
obrazu filmowego i malarskiego służące wizualizacji dobra i zła?
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Temat lekcji: 
Baśń o walce dobra ze złem – dawniej i dziś.

Autorka: 
dr Magdalena Bednarek – wykładowczyni akademicka, autorka książki „Mikrokosmos literacki. Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych 
w prozie polskiej lat 1945-1989”. Laureatka I Nagrody Konkursu im. Konrada i Marty Górskich (2011). Publikuje w takich czasopismach jak: „Porównania”, 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Przestrzenie Teorii”, „Ha!art”, „Czas Kultury”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół krytyki 
feministycznej, powieści inicjacyjnej, związków literatury i sztuk plastycznych.  

Grupa wiekowa: 
klasy IV-VI

Przedmiot: 
język polski

Czas realizacji: 
2 godziny lekcyjne (90 minut)

Zagadnienia edukacyjne:
• Baśń i fantasy – cechy gatunkowe.
• Pierwszoplanowy, drugoplanowy, epizodyczny? Rozmowy o bohaterach filmowych.
• Prequel, sequel i pierwowzór. Relacje między tekstami kultury. 

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica: wymienia cechy baśni, potrafi stworzyć plan wydarzeń, charakteryzuje postać występującą w filmie i w baśni, posługuje się terminami: 
postać pierwszoplanowa, epizodyczna, drugoplanowa, umie porównać tę samą postać występującą w różnych tekstach kultury, wskazuje relacje 
czasowe i przyczynowo-skutkowe między fabułami przedstawionymi w różnych tekstach kultury, pisze twórcze opowiadanie baśniowe.

Formy i metody pracy:  
praca zbiorowa i grupowa jednolita, elementy wykładu, ćwiczenia praktyczne, heureza.

Potrzebne materiały:
kolorowa kreda w trzech kolorach, kserokopie nieuporządkowanego planu wydarzeń „Śpiącej królewny” (załącznik 1), fragment „Śpiącej królewny” 
J. i W. Grimmów (załącznik 2), kserokopie tabelki służącej do charakteryzowania Diaboliny (załącznik 3)

Przebieg lekcji:

Lekcja 1 
1. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę od pytania o wrażenia uczniów z projekcji filmu. Czy film im się podobał? Czy był dla nich zaskakujący? Czy znają 
jego bohaterów? Jeśli tak, to skąd? Uczniowie mogą wskazać zarówno „Śpiącą królewnę”, jak i pierwszą część filmu „Czarownica”. [5 min]

2. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy i prosi ich o uszeregowanie wydarzeń, które miały miejsce w „Śpiącej królewnie”, 
w odpowiedniej kolejności (załącznik 1). W celu sprawdzenia poprawności zadania grupy czytają kolejno po jednym wydarzeniu. Nauczyciel zapisuje te 
wydarzenia na środku tablicy, zostawiając miejsce zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. [10 min]

3. Nauczyciel przypomina lub wprowadza pojęcia: bohater pierwszoplanowy, drugoplanowy i epizodyczny. Moderuje rozmowę z klasą, zadając pytania: 
kto jest główną bohaterką baśni „Śpiąca królewna”? Jakiego typu bohaterką jest niezaproszona wróżka? Czy wiele o niej wiadomo? Jak była? W razie 
gdyby uczniowie mieli kłopoty z przypomnieniem sobie motywacji wróżki, nauczyciel może odczytać fragment baśni (załącznik 2). Nauczyciel zapisuje 
na tablicy, pod planem wydarzeń, proponowane przez uczniów cechy trzynastej wróżki (np. mściwość, małostkowość, okrucieństwo, nieuprzejmość, 
popędliwość). Następnie pyta, czy wróżkę tę można określić jako dobrą lub złą. Co w baśni pozwala pokonać siłę tego zła? Klasa powinna odpowiedzieć, 
że zło zostaje pokonane za sprawą miłości księcia do królewny. [10 min]

4. Nauczyciel pyta, czy ta charakterystyka pasuje do Diaboliny. Które cechy są wspólne obu postaciom? Klasa może wymienić m.in. mściwość, 
popędliwość, okrucieństwo. Następnie nauczyciel pyta, czy powody, dla których Diabolina się mści, są równie błahe, jak te trzynastej wróżki ze „Śpiącej 
królewny”? Następnie prosi uczniów o wymienienie innych cech Diaboliny (np. odwaga, gniewność, lojalność, waleczność, inteligencja, waleczność, 
zaborczość, odpowiedzialność, opiekuńczość, władczość, nieufność, wytrzymałość, zgorzkniałość) wraz z wydarzeniami, które ich dowodzą.  W trakcie 
pracy uczniowie uzupełniają tabelkę z załącznika 3, a nauczyciel zapisuje cechy Diaboliny na tablicy – po prawej stronie 
w stosunku do cech trzynastej wróżki z baśni. Na zakończenie nauczyciel pyta, które z tych cech są pozytywne, a które negatywne? Zaznacza je różnymi 
kolorami na tablicy, a uczniowie czynią odpowiednie adnotacje w tabelce. Czy można ostatecznie stwierdzić, czy Diabolina była dobra, 
czy zła? [20 min]

©2019 Disney
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Szczęśliwe dzieciństwo królewny.

Zmiana klątwy: sen zamiast śmierci.

Przebudzenie królewny i królestwa.

Klątwa trzynastej wróżki.

Pragnienie króla i królowej, by mieć dziecko.

Pocałunek księcia.

Zniszczenie wszystkich kołowrotków w królestwie.

Ślub królewny i królewicza.

Przyjęcie z okazji narodzin królewny.

Dary wróżek.

Stuletni sen.

Niefortunne ukłucie.

Cecha Przykład Cecha +/-

Lekcja 2
1. Nauczyciel pyta, czy negatywne cechy Diaboliny znajdują jakieś uzasadnienie? Jak wyglądały jej wcześniejsze losy? Uczniowie lub nauczyciel 
przypominają pierwszą część filmu i zdradę, jaką względem Diaboliny popełnił jej ukochany, Stefan, późniejszy król i ojciec Aurory. Następnie nauczyciel 
proponuje stworzenie w oparciu o dyskusję oraz poznane filmy historii życia Diaboliny i zapisanie jej w punktach. Po lewej stronie od planu wydarzeń 
„Śpiącej królewny” zapisuje zielonym kolorem te wydarzenia, które stanowią niejako przedakcję baśni (będą to wydarzenia z początku „Czarownicy”), po 
prawej, na czerwono – te, które są jej kontynuacją (wydarzenia z „Czarownicy 2”). Te, które się powtarzają z baśnią, podkreśla jedynie na zielono lub 
czerwono (zależnie od tego, w którym filmie się pojawiły), wskazując ustnie na różnice (np. brak zaproszenia wynika 
z przekonania o śmierci Diaboliny, nie z braku talerza; klątwa jest zemstą za zdradę, a nie za brak zaproszenia; małżeństwo nie następuje bezpośrednio 
po pocałunku, pomiędzy nimi mijają lata, a królewna i książę stają się dorośli). [15 min] 

2. Nauczyciel pyta, czy i w tej historii miłość zwycięża? Czym różni się ta miłość, od tej, która przełamała klątwę w „Śpiącej królewnie”? Jakie jeszcze 
rodzaje miłości znają uczniowie (np. oprócz miłości romantycznej, także miłość do rodzeństwa, babci, dziadka, zwierząt, miłość chrześcijańska, do Boga, 
do ojczyzny…)? Następnie klasa zastanawia się, czy miłość zawsze prowadzi do dobrych skutków. Odwołując się do filmu, można wskazać na 
zaborczość Diaboliny względem Aurory, ale także na to, że Ingrith, kochając swój kraj, posuwa się do przedmiotowego traktowania Aurory i syna. 
Uczniowie rozważają, czy i w historii Diaboliny miłość pomogła zwyciężyć zło? Ważne, by zwrócić uwagę na dwie perspektywy: zło zostaje zażegnane 
w świecie przedstawionym – Aurora się budzi, klątwa zostaje złamana, ale też w świecie wewnętrznym postaci – Diabolina przestaje być opętana żądzą 
zemsty dzięki miłości do dziewczynki). [10 min]

3. Odwołując się do zapisu na tablicy, nauczyciel pyta uczniów o relację między „Śpiącą królewną” a filmami o Diabolinie. Czy powtarzają one znaną 
historię? Nauczyciel w starszych klasach może wprowadzić pojęcia „prequel” (utwór opowiadający wydarzenia wcześniejsze niż pierwowzór) oraz 
„sequel” (utwór opowiadający wydarzenia późniejsze niż pierwowzór), by uwydatnić relacje czasowe między fabułą baśni i filmów. Następnie pyta, 
czemu służy opowiedzenie tego, co działo się przed narodzinami królewny oraz po pocałunku? Kto jest główną bohaterką filmowej opowieści? Jak się 
różni w obu opowieściach? [10 min]

4. Na zakończenie lekcji nauczyciel pyta, jak nazywa się takie opowieści jak „Śpiąca królewna”. Jakie są cechy baśni? Ważne, by wśród odpowiedzi padły 
następujące informacje: występowanie ludzi i istot fantastycznych; wydarzenia zwyczajne oraz cudowne – magia, czary; czas i miejsce – nieokreślone; 
szczęśliwe zakończenie. Czy „Czarownica 2” posiada te cechy? W starszych klasach nauczyciel może wprowadzić termin fantasy, zwracając uwagę, że 
w baśni wszystkie postaci są bardzo proste (albo dobre, albo złe), podczas gdy te w filmie są bardziej skomplikowane; fabuła obejmuje też dłuższy 
odcinek czasu i jest wielowątkowa – wskazuje to na jego przynależność do gatunku fantasy. [10 min]

Zadanie domowe
Opowiadanie twórcze: Napisz baśń, przedstawiającą dalsze losy bohaterów filmu „Czarownica 2”.

załącznik 1: 
Ułóżcie w odpowiedniej kolejności wydarzenia „Śpiącej królewny”.

załącznik 2: 
J. i W. Grimm, „Śpiąca królewna”, [w:] tychże, „Baśnie dla dzieci i domu”, przeł. E. Pieciul-Karmińska, 
T. 1, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina 2010, s. 258-259. [Fragment] 

Królowa urodziła dziewczynkę tak piękną, że król nie posiadał się z radości i wydał wielkie przyjęcie. Zaprosił nie tylko swoich krewnych, przyjaciół 
i znajomych, lecz również mądre niewiasty, aby były dziecku przychylne i życzliwe. Żyło ich w jego królestwie trzynaście, ale ponieważ król miał tylko 
dwanaście złotych talerzy, z których miały jeść, jedna z nich musiała zostać w domu. Przyjęcie odbywało się z wielkim przepychem, a po nim mądre 
niewiasty obdarowały dziecko swymi cudownymi darami: jedna cnotą, druga urodą, trzecia bogactwem, i w ten sposób dziecko otrzymało wszystko, 
czego tylko można sobie życzyć. Gdy jedenasta z nich właśnie wypowiedziała swoje zaklęcia, nagle do środka wkroczyła trzynasta, by zemścić się za to, 
że nie została zaproszona. Nie witając się z nikim i nie patrząc na nikogo krzyknęła głośno:
-Królewna w piętnastym roku życia ukłuje się wrzecionem i padnie martwa!
I nie odzywając się więcej ani słowem, odwróciła się i wyszła z sali.

załącznik 3: 
Podajcie cechy charakteru Diaboliny oraz przykłady, jak się one przejawiały. 



Temat lekcji: 
W jakich czasach to się dzieje? Baśń a historia.

Autor: 
Marcin Pigulak - doktorant w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk 
Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 
filmoznawca i historyk. Do jego zainteresowań badawczych 
należy kinematografia Europy Środkowo-Wschodniej, 
a zwłaszcza konteksty historyczne i sposoby konstruowania 
dyskursu dotyczącego pamięci zbiorowej. Prowadzi zajęcia 
z edukacji filmowej w wielkopolskich liceach.

Grupa wiekowa: 
szkoła podstawowa, klasy IV-V

Przedmiot: 
Wskazówka: Chociaż realizacja pełnego scenariusza zajęć została przewidziana na dwie godziny lekcyjne, 
prowadzący ma możliwość ograniczenia się do pierwszej połowy. Materiał, uszeregowany dwustopniowo, 
w swojej pierwszej części odnosi się unaocznienia uczniom historycznych inspiracji w tekstach kultury spod 
znaku klasycznej baśni i filmowego fantasy, zaś w drugiej pogłębia związki filmowych motywów z rzeczywistą 
historią. Tym samym scenariusz lekcji, adresowany głównie do nauczycieli historii realizujących podstawę 
programową dla klas czwartych i piątych, może spełnić swoją rolę również na lekcjach uzupełniających z języka 
polskiego w kontekście analizy narracji tekstu kultury.

Przebieg lekcji:

Lekcja I: „Czarownica” – pomiędzy baśnią a historią. 
1. Wstęp. Wyjaśnienie pojęć: pierwowzór literacki, filmowa adaptacja, kontynuacja (sequel) [5 min]
Nauczyciel rozpoczyna lekcję od zapoznania się z wrażeniami uczniów po seansie drugiej części „Czarownicy” (np. poprzez szybki „test kciuków”, 
uniesionych w zależności od oceny filmu w górę lub w dół). Zapowiadając, że stał się on inspiracją dla przeprowadzenia zajęć odnośnie związków baśni 
i historii, wskazuje, iż film w reżyserii Joachima Rønninga stanowi kontynuację (nazywaną po angielsku „sequelem”) obrazu z 2014 roku. Jednocześnie 
przypomina, że skoro „Czarownica” wywodzi się z klasycznej baśni (a więc posiada swój pierwowzór literacki), może być określana mianem filmowej 
adaptacji. Na zakończenie, w zależności od wiedzy młodych widzów odnośnie obu tytułów, prowadzący wypisuje pojęcia na tablicy, a następnie prosi 
o przybliżenie treści fabuł lub omawia je w krótkiej formie opisowej. 

historia, język polski

Czas realizacji: 
2 godziny lekcyjne 

Zagadnienia edukacyjne:
• Czym się różni narracja historyczna od baśniowej? Specyfika opowieści spod znaku "dawno, dawno temu"...
• Pomiędzy literackim pierwowzorem a filmową adaptacją. O reinterpretacji klasycznej baśni „Śpiąca królewna”. 
• Na tropie motywów, czyli analiza baśniowych i historycznych nawiązań w serii o Diabolinie.
• Królewny, rycerze i czarownice – dlaczego średniowiecze tak bardzo inspiruje twórców baśni?
• Historyczne inspiracje w krainie fikcji – feudalizm, kultura rycerska oraz figura wiedźmy jako elementy świada przedstawionego w „Czarownicy”.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica: streści fabułę obejrzanego filmu, wskaże literacki rodowód serii o „Czarownicy" oraz charakter fabularnej przemiany względem 
pierwowzoru, potrafi na postawie konkretnych przykładów wskazać różnicę pomiędzy narracją historyczną a baśnią, wykazuje świadomość odwołań 
twórców literackich do kultury konkretnych epok historycznych (w tym wypadku – średniowiecza), zna pojęcie średniowiecznej drabiny feudalnej 
i potrafi wymienić jej składowe, odnajduje związki pomiędzy baśniową prezentacją miłości a średniowieczną poezją dworską, posiada podstawową 
wiedzę odnośnie związków pomiędzy historycznymi polowaniami na czarownice a kreacją postaci Diaboliny.

Formy i metody pracy:  
dyskusja, wykład, praca z tekstem, praca w grupach, burza mózgów, gry dydaktyczne

Potrzebne materiały:
• baśń „Śpiąca królewna” w interpretacji Artura Oppmana – dostępna pod adresem:
   https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/spiaca-krolewna-oppman.pdf,
• wzór kartek z przykładowymi hasłami (załącznik 1),
• dwa pojemniki na kartki,
• trzynastowieczny wiersz „Reverdie" (w tłumaczeniu Jacka Kowalskiego) – dostępny pod adresem:
   http://home.agh.edu.pl/~szymon/JacekKowalski/?fn=Reverdie
• fragmenty artykułu Ewy Paczkowskiej „Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit?” 
   (całość dostępna pod adresem: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23145) (załącznik 2)

9
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BAŚŃ

Czas lub miejsce akcji: „Za górami, za rzekami przed latami przed dawnemi”

Postaci ludzkie: „pewien król”, królowa, szlachta, hrabiowie, książęta, żebracy 

Elementy magiczne: wróżki, klątwy

Cel tekstu: rozrywkowy; wywoływanie przyjemność odbiorcy, zapoznanie 
czytelnika z ważnym morałem

Wniosek: podczas gdy baśń nie posiada sprecyzowanego czasu lub miejsca akcji („Dawno, dawno temu" itp.), 
tekst historyczny musi być oparty na faktach, w tym zawierać konkretne daty i umiejscowienie opisywanych wydarzeń.

Wniosek: baśń zwykle zadowala się ogólną prezentacją bohaterów, operując charakterystykami postaci w oparciu o pełnione funkcje 
lub ich stereotypowy obraz (np. zły król, dzielny rycerz, szlachetny wieśniak itp.). Tekst poświęcony historii, w przeciwieństwie do baśni, 

odwołuje się do konkretnych osób żyjących w przeszłości; ich realność jest zweryfikowana przez badaczy w oparciu o inne źródła historyczne.

Wniosek: podczas gdy w baśni pojawiają się wytwory ludzkiej fantazji (smoki, zaklęte wrzeciona, wróżki itp.), 
tekst historyczny jest od nich całkowicie wolny. Nawet jeżeli magia występowała jako element wierzeń ludzi w przeszłości, nie miała ona tak realnego wymiaru jak w baśni.

HISTORIA

Czas lub miejsce akcji: (przykłady dat rocznych lub dziennych występujących w tekście)

Postaci ludzkie: (wskazanie na konkretne postaci historyczne, wymienione z imion i tytułów)

Elementy magiczne: brak

Cel tekstu: edukacyjny; zapoznanie odbiorcy z faktami dotyczącymi przeszłości, 
uświadomienie życia naszych przodków

Pytania pomocnicze: Która postać lub scena najbardziej zapadły wam w pamięć? Co sądzicie wyborze na główną bohaterkę postaci Diaboliny? Jak 
postąpilibyście na miejscu Aurory, rozdartej pomiędzy miłością do czarownicy a obowiązkami nowego życia? 

2. Narracja baśniowa – narracja historyczna [20 min]
Prowadzący, zapoznawszy się z opiniami odnośnie recepcji filmu, ponownie podkreśla, że obie części „Czarownicy” posiadają swoje konkretne, literackie 
inspiracje. Zachęcając uczniów do podzielenia się swoją wiedzą lub typowania, wraz z pojawieniem się poprawnej odpowiedzi potwierdza, że fabuła 
filmu opiera się na baśni pt. „Śpiąca królewna”. Następnie, dzieląc tablicę na dwie kolumny, zapisuje u szczytu pierwszej z nich hasło baśń, 
a w drugiej – historia.
W tej części lekcji nauczyciel wykorzystuje do pracy z grupą dwa teksty. Pierwszy z nich, będący wybranym przez nauczyciela fragmentem szkolnego 
podręcznika do historii, odnoszącym się do dziejów średniowiecznych (może to być materiał już przerobiony na zajęciach – dzięki temu uczniom łatwiej 
będzie go przyswoić), powinien zawierać takie elementy, jak: postaci historyczne, opis konkretnego wydarzenia historycznego wraz z faktografią (data 
i miejsce), pobieżny opis zjawiska lub formacji historycznej (np. system lenny, Królestwo Polskie itp.).
Drugi tekst stanowi wybrany przez nauczyciela – najlepiej początkowy – fragment „Śpiącej królewny”. Prowadzący, dzieląc klasę na dwie części (spod 
znaku baśni i historii), rozdaje odpowiednie teksty, po czym prosi każdą z nich o uważne przysłuchanie się przeczytanym na głos przez nauczyciela 
fragmentom. Następnie prowadzący lekcję przeprowadza działanie, które ma uświadomić uczniom, że chociaż oba z nich posiadają pozornie wspólne 
elementy, to jednak różnią się w zasadniczy sposób. Podnosi kolejne zagadnienia, zachęcając uczniów do odpowiedzi na pytania. Wnioski z dyskusji 
zapisuje na tablicy – na przykład w formie następującej tabeli:

Nauczyciel, na przykładzie wyżej wymienionych punktów, podsumowuje, że tekst kultury poświęcony historii (podręcznik, artykuł naukowy, film 
dokumentalny) opowiada o wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce, zaś baśń stanowi owoc fantazji, jedynie bazujący na historycznych motywach. 
Dodatkowo, odwołując się do wiedzy uczniów o baśni lub do ich znajomości filmu, wskazuje na odmienną konstrukcję obu tekstów (m.in. dla narracji 
historycznej ważne jest oparcie na ustalonych przez badaczy faktach, podczas gdy kluczowym elementem baśni jest zawarty w niej morał). Na zakończe-
nie, przygotowując uczniów do kolejnego punktu lekcji, nauczyciel podkreśla, że „Czarownica” stanowi przykład filmu, który poza oparciem na pierwo-
wzorze literackim chętnie sięga po inspiracje historyczne. 

3. „Czarownica” jako miks baśniowych i historycznych inspiracji [15 minut]
Na stoliku, przysuniętym pod tablicę, nauczyciel ustawia dwa niewielkie pojemniki w odmiennych kolorach (np. białym i czarnym). Chodząc po sali, 
wręcza każdemu z uczniów kwadratową karteczkę (przykładowe hasła znajdują się w załączniku 1, nauczyciel może uzupełnić je własnymi pomysłami). 
Na każdym z kartoników widnieje jedno rzeczownikowe hasło. Prowadzący wyjaśnia, że zadaniem jest oddzielenie elementów, które pojawiły się 
w filmie „Czarownica” od tych, które w nim nie wystąpiły. W związku z tym każdy uczeń, odczytując na głos posiadane przez siebie hasło, wychodzi na 
środek sali, aby, po uzyskaniu potwierdzenia ze strony klasy, umieścić kartkę w odpowiednim pojemniku. 

Proponowane hasła: komputer, miecz, zbroja, samochód, zamek, król, królowa, książę, smartfon, koń, telewizor, rycerz, tron, latająca czarownica, 
wróżka, smok, prom kosmiczny, człowiek-kruk, broń palna, Facebook, magiczne skrzydła, katapulta, leśne nimfy, przeklęte wrzeciona, kuchenka mikrofa-
lowa, kusza, gwardzista, korona, królestwo, magiczny kostur  

W tej części zabawy nauczyciel, odkładając na bok hasła niezwiązane z filmem, tasuje pozostałe kartki i ponownie rozdaje je uczniom (tym razem jedną 
na parę). Analogicznie do poprzedniego etapu, uczniowie, podchodząc do pojemników, decydują samodzielnie lub ze wsparciem klasy, czy opisany na 
kartce element (np. przeklęte wrzeciono) przynależy do sfery baśni czy inspiracji historycznych. Jeżeli istnieje taka możliwość, przywołują kontekst lub 
konkretną scenę, w którym dany motyw się pojawił. Po wykonaniu tego zadania nauczyciel będzie miał pewność, że uczniowie są w stanie oddzielić 
zawarte w baśni treści fantastyczne od motywów historycznych.

4. Podsumowanie [5 minut]
Nauczyciel, odczytując karteczki z pojemnika z hasłami historycznymi, zadaje pytanie, czy zawarte na kartkach elementy można przypisać do wyobrażeń 
o konkretnej epoce? Uzyskawszy poprawną odpowiedz, nakreśla na tablicy słowo średniowiecze. Bazując na wiedzy zawartej 
w podręczniku do historii oraz wymogach programowych, przypomina uczniom, jak definiujemy tę epokę. Na zakończenie, wysłuchując impresji lub 
uwag uczniów, zapowiada zgłębienie zagadnienia historycznych inspiracji w serii o Diabolinie na następnej lekcji. Opcjonalnie nauczyciel prosi uczniów 
o zapoznanie się, w ramach pracy domowej, z tymi rozdziałami podręcznika lub notatkami z lekcji, które odnoszą się do kultury średniowiecza.

Lekcja 2: „Czarownica” – inspiracje historią w filmowej baśni o Diabolinie i Aurorze
1. Wprowadzenie do zagadnienia [5 minut]
Nauczyciel wita się z zebranymi. Jeżeli zajęcia odbywają się po dłuższej przerwie, upewnia się co do odrobienia przez uczniów zadania domowego bądź 
ogranicza do przypomnienia wniosków z poprzedniego spotkania. Następnie, zaznaczając wyraźnie, że ekranowa rzeczywistość z uwagi na występowa-
nie elementów fikcyjnych nie odnosi się do konkretnej epoki historycznej (gdyż twórcom w żadnym wypadku nie przyświecała intencja rekonstruowania 
przeszłości), zwraca jednocześnie uwagę, iż wiele aspektów świata przedstawionego czerpie swoje inspiracje z wyobrażeń na temat średniowiecza. 
Najlepszym przykładem będą trzy zagadnienia, które zostaną omówione na niniejszej lekcji: hierarchii feudalnej, kultury rycerskiej, średniowieczne-
go strachu przed czarną magią.
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Spotkanie damy i rycerza w „Reverdie”

wędrowny rycerz

dama, która posiada związki z naturą (ubiór)

łąka, zagajnik (łono natury)

fascynacja, delikatność, sentymentalne nuty, poetyckie 
nastawienie

opisywanie siebie jako córki słowika (z uwagi na walory 
wokalne) oraz syreny (ze względu na urodę)

świadomość pochodzenia damy z możnego i szanowanego 
rodu

pragnienie poślubienia wybranki

status zakochanego

sposób opisywania wybranki:

miejsce spotkania:

stosunek do damy serca:

dama o swoim pochodzeniu:

wiedza rycerza o pochodzeniu wybranki:

konkluzja:

Spotkanie Filipa i Aurory w „Czarownicy”

książę z obcego państwa, zmierzający do zamku króla stefana

księżniczka, zafascynowana wrzosowiskami i blisko związana z przyrodą 
królestwa

brzeg jeziora

fascynacja, sympatia, dżentelmeńskość, stopniowe zadurzanie się 
w rozmówczyni

chociaż Aurora nie jest świadoma swojego pochodzenia, widzowie doskonale 
zdają sobie sprawę z jej niezwykłości (wychowanka trzech wróżek, Diabolina 
jako „matka chrzestna”, przyszła ofiara magicznej klątwy)

brak wiedzy Filipa o prawdziwym obliczu napotkanej dziewczyny

pragnienie ponownego ujrzenia Aurory

2. Źródła filmowej inspiracji: hierarchia feudalna [10 minut]
Cel niniejszego zadania stanowi uświadomienie uczniom, że świat przedstawiony w filmowej serii o Diabolinie bazuje na średniowiecznym podziale 
stanowym. Prowadzący na wstępie do niniejszego zadania, bazując na materiale przerabianym w oparciu o podręcznik szkolny, nadmienia, że społeczeń-
stwo średniowieczne funkcjonowało w oparciu o szereg hierarchii, którego najbardziej modelowy przykład stanowi tak zwana drabina feudalna.
Nauczyciel wypisuje przy krawędzi tablicy (w losowej kolejności) następujące słowa: chłopi, król, rycerstwo, mieszczaństwo, możnowładcy świeccy 
i duchowni.
Następnie, szkicując obok schemat strzałkowy (kierunki góra-dół), prosi uczniów o wytypowanie właściwej kolejności, poczynając od szczytu hierarchii. 
Wraz z umiejscowieniem na najwyższym szczeblu drabiny osoby władcy, nauczyciel, odwołując się do wiedzy grupy zaczerpniętej z fabuły pierwszej lub 
drugiej części filmu, zachęca do wymienienia tych filmowych bohaterów (niekoniecznie z imienia – mogli oni pojawiać się jedynie 
w formie epizodycznej lub funkcjonalnej, np. jako rycerze w armii króla), którzy swoim statusem pasują do konkretnego stanu.
Jeżeli z klasy padną takie sygnały, nauczyciel może zachęcić uczniów do omówienia hierarchii panującej na Wrzosowiskach. Czy społeczność magicznej 
krainy posiada np. swoje zbrojne ramię, pilnujące spokoju przed intruzami z zewnątrz?

3. Źródła filmowej inspiracji: kultura rycerska [15 minut]
Nauczyciel, kierując się intencją wykazania, że przynajmniej niektóre zawarte w baśni postawy znajdują swoje korzenie w przeszłej rzeczywistości 
kulturowej, rozdaje wśród uczniów średniowieczny wiersz poświęcony miłości dworskiej (dostępny na stronie: 
http://home.agh.edu.pl/~szymon/JacekKowalski/?fn=Reverdie – w wydruku pominąć można pierwszą zwrotkę wiersza w języku francuskim), 
a następie prosi ochotników lub uczniów ku temu wyznaczonych o odczytanie tekstu. Odwołując się do sceny pierwszego spotkania Filipa i Aurory 
w pierwszej odsłonie „Czarownicy” (jeśli uczniowie nie zapoznali się wcześniej z pierwszą częścią serii, wówczas odpowiednim punktem odniesienia 
może stać się scena zaręczyn Filipa i Aurory w „Czarownicy 2”), zachęca uczniów do zestawienia obu scen, a w konsekwencji – omówienia obu tekstów 
kultury w oparciu o zamieszczone w tabeli przykładowe kryteria:

Chociaż kolejne sceny filmu wyraźnie udowodnią, że prawdziwą miłością jest uczucie, które łączy Aurorę i Diabolinę (nauczyciel powołuje się na przykład 
pocałunku, wchodzącego w grę z baśniową konwencją), dla widza, poszukującego źródeł inspiracji twórców w przedstawieniu relacji Filipa 
i Aurory, odwołanie do wzorców średniowiecznej poezji dworskiej okazuje się słusznym tropem. Niewykluczone, że przykład ten stanowić będzie 
dodatkową zachętą dla ucznia, aby podczas indywidualnego zapoznawania się z wytworami popkultury (komiksy, gry wideo, animacje i fabularne filmy 
hollywoodzkie) nie obawiał się zapytać nauczyciela o potencjalne nawiązania do historii.

4. Źródła filmowej inspiracji: strach przed magią [10 minut]
Nauczyciel, wprowadzając do tematu, który ze względu na swoją istotę powinien mieć na tym poziomie nauczania formę kontekstu, proponuje uczniom 
wnikliwą lekturę fragmentów tekstu „Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit?” autorstwa Ewy Paczkowskiej. Fragment 
napisanego przystępnym językiem rozdziału naukowego ma za zadanie wprowadzić ich w obszar zagadnienia, którego kulturowy wymiar znajdował 
swoją reprezentację w baśniowych tekstach o czarach, zaś obecnie, adaptowany na potrzeby hollywoodzkich widowisk, odwołuje się do problemu 
wykluczenia jednostki oraz związanej z nim poczucia krzywdy. Chociaż przedstawione poniżej pytania, przydatne do inicjowania klasowej dyskusji lub 
burzy mózgów, stanowią jedynie propozycję, łączą w sobie historyczny, kulturowy i moralny wydźwięk polowań na czarownice.

Pytania w oparciu o fabułę filmu:
• Dlaczego ludzie z królestwa obawiają się magicznych Wrzosowisk? Czy ich strach i niechęć wobec istot tam zamieszkujących są słuszne?
• Opierając się na pierwszej lub drugiej części „Czarownicy”, opiszcie jak przedstawiana jest postać Diaboliny? 
• Czy, przyglądając się przemianie Diaboliny od ufnej dziewczyny do kobiety rozgoryczonej zdradą ze strony ukochanego mężczyzny, dostrzegamy     
   owoce złego traktowania drugiego człowieka? 

Pytania w oparciu o tekst:
• Na czym opiera się średniowieczny i nowożytny strach przed magią?
• Czy dostrzegacie związek pomiędzy łacińskim zwrotem maleficium a oryginalnym imieniem Diaboliny (Maleficent)?
• Czy mieszkańcy Królestwa w „Czarownicy”, myśląc o Wrzosowiskach, mogą przejawiać takie same postawy, jak ludzie dawnych wieków wobec
    magii?
• Jak uważacie – dlaczego ofiarami prześladowań o czary padały głównie kobiety?

5. Podsumowanie [5 minut]
Nauczyciel, wykorzystując pozostały mu czas, podsumowuje występowanie w filmie trzech wyżej omówionych motywów. Na zakończenie zachęca 
uczniów, aby podczas przyszłych seansów filmowych zastanowili się, jak wiele filmów fantasy (inspirowanych światem baśni) zawiera w sobie inspiracje 
natury historycznej. To wszystko, konkluduje, tylko udowadnia, że warto uczyć się historii, aby zrozumieć ich rzeczywisty wymiar i znaczenie.
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PRZEKLĘTE WRZECIONO

KRÓLESTWO

CZAROWNICA

PROM KOSMICZNY

KUSZA

RYCERZ

SMARTFON

MIKROFALÓWKA

WRÓŻKA

CZŁOWIEK-KRUK

załącznik 1

załącznik 2
Ewa Paczkowska, „Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit?”, [w:] „Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem 
w 1050. rocznicę Chrztu Polski”, red. K. Marinow, K. Szadkowski, K., Węgrzyńska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 235-240.
 
Opierając się na hasłach słownikowych, można zdefiniować magię jako „ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu mocy nadprzyrodzo-
nych, które można opanować i wywoływać za pomocą zaklęć, obrzędów i czarów; niezwykła siła oddziaływania oraz zniewalający urok jakichś miejsc lub 
osób”. Oznacza to, że postać czarownicy należałoby utożsamiać z osobą posiadającą moce nadprzyrodzone, która z pomocą odpowiednich zaklęć 
osiągała wyznaczony cel. Między XIV a XVIII w. siły te kojarzono z Szatanem, pod wpływem którego znajdowała się taka kobieta. Dlatego czarownica 
może oznaczać „według dawnych wierzeń ludowych: kobietę podlegającą wpływom diabła, mającą moc rzucania uroków”. 
(...)
W przeciwieństwie do popularnego wierzenia, polowanie na czarownice nie miało swojego apogeum w średniowieczu, a we wczesnych czasach 
nowożytnych. Chociaż pierwsze doniesienia o sprawach sądowych pojawiają się z początkiem XIV wieku, były to głównie sprawy o maleficium (łac. zło, 
występek; warto zestawić z imieniem głównej bohaterki! - przyp. M.P.) wiążące się z czynieniem zła lub szkodzeniem wrogom politycznym. 
Z czasem do maleficium zostały włączone sprawy dotyczące oskarżeń o satanizm.
(...)
Według średniowiecznej opinii, magiczne predyspozycje mogły posiadać osoby trudniące się zawodem kowala, uzdrowiciela, opiekunki do dzieci bądź 
akuszerki. Nawiązując do tych ostatnich, było to związane z koniecznością stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia. Akuszerki były 
w szczególności narażone na posądzenie o czary ze względu na wykonywanie profesji obcej mężczyznom, a zatem budzącej lęk. Zdarzały się również 
przypadki, że winą za śmierć noworodka obarczano akuszerkę, zaś oskarżenie o stosowanie magii ułatwiało wymierzanie kary takiej osobie. Jednak 
ważniejszym czynnikiem w przypadku posądzania o czary była nie wykonywana profesja, ale status społeczny. Osoby żyjące na granicy ubóstwa były 
najbardziej narażone na procesy o czarostwo. Żebraczki czy jałmużnicy utrzymujący się z datków były osobami, którymi zaczęto gardzić oraz uważać za 
„niewygodne" w czasach, kiedy epidemie i wojny dziesiątkowały ludność. Także „zdziwaczałość" osób starszych tworzyła z nich łatwy cel. Niepokój 
budziły również samotne kobiety – właścicielki małych nieruchomości.
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Charakter uroczystości

Ilość zaproszonych wróżek

Powód, dla którego obraża się zła wróżka

Dary od dobrych wróżek dla królewny

Reakcja zebranych na klątwę

chrzciny

7

zapomnienie, może też charakter wróżki („stara i zła”);

zgrabna figura, mądrość, piękny głos, wdzięk i czar, zwinność, 
smukłość i gibkość, spryt, humor i dowcip oraz (od siódmej) 
złagodzenie klątwy;

przerażenie

uroczystość z okazji urodzin

12

brak złotej zastawy dla trzynastej wróżki;

cnoty, uroda, bogactwo, „wszystko, co można sobie 
wymarzyć” oraz (od dwunastej) złagodzenie klątwy;

królowa mdleje i jest cucona

Baśń braci Grimm Baśń Charlsa Perraulta

Temat lekcji: 
„I żyli długo i szczęśliwie”? Nowe wersje i ciągi dalsze baśni.

Autor: 
dr Marcin Jauksz – literaturoznawca i filmoznawca, adiunkt Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UAM; w 2010 
roku obronił rozprawę doktorską „Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty Pałuby Karola Irzykowskiego” nagrodzoną w Konkursie 
im. Konrada i Marty Górskich w 2011 roku. Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008 – 2009; publikował m.in. w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, 
„Lampie” i „Polonistyce”. Autor licznych scenariuszy lekcji dla Akademii Filmowej Multikina.

Grupa wiekowa: 
klasy IV-VIII

Przedmiot: 
język polski

Czas realizacji: 
2 godziny lekcyjne (90 minut)

Zagadnienia edukacyjne:
• „Śpiąca królewna” opowiadana na nowo: nie tylko „Czarownica”!
• Nowe wersje znanych historii – dlaczego powstają i co je różni?
• Przed „dawno, dawno temu”, po „i żyli długo i szczęśliwie”? Historie bohaterów.

Cele operacyjne:
Uczeń/uczennica: opowiada fabułę znanych baśni („Śpiąca królewna”), określa motywacje postaci i charakteryzuje je, tworzy opowiadania związane 
z treścią utworu, rozważa, na czym polega chęć tworzenia nowych wersji znanych historii.

Formy i metody pracy:  
burza mózgów, heureza, praca w grupach jednolita, dyskusja

Bibliografia:
1. W. K. Grimm i J. L. Grimm, „Śpiąca królewna”, [w:] „Baśnie braci Grimm”, przeł. E. Bielicka, M. Tarnowski, Warszawa 1982, s. 238-241 

Wskazówka: zajęcia można przeprowadzić 
również przed seansem „Czarownicy 2”. Wtedy 
ćwiczenie 2. z drugiej jednostki lekcyjnej może 
kończyć lekcję, a wypełnienie ostatniej kolumny 
z załącznika 2. oraz realizację ćwiczenia 3. 
można odłożyć na lekcję po seansie.

Przebieg lekcji:

Lekcja 1 
1. Nauczyciel przedstawia uczniom dwa początkowe fragmenty baśni o „Śpiącej królewnie” – tej autorstwa Perraulta oraz braci Grimm – od początku 
każdej z nich aż do końca fragmentu poświęconego uczcie ku czci dziewczynki (Grimmowie) / chrzcinom księżniczki (Perrault). Rozdane teksty 
uczniowie odczytują na głos partiami, a gdy to robią, nauczyciel tworzy na tablicy tabelę, pozwalającą wskazać różnice między dwiema wersjami. 
W przypadku ograniczonego czasu teksty przeczytać może nauczyciel, rezygnując z ćwiczenia umiejętności głośnego czytania. Tabelka następnie 
zostaje wypełniona przez uczniów i uczennice (przy tablicy). [30 min] 

Wypełniona tabela mogłaby wyglądać tak:
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2. Nauczyciel może zapytać o różnice między omawianymi utworami i zapytać uczniów, na ile są one ważne: czy dla czytelnika ma znaczenie liczba 
wróżek lub to, jakie szczegółowe dary zostają wymienione? Uczniowie powinni dostrzec, że detale nie zmieniają właściwie sytuacji, w której efekcie 
rozżalona wróżka rzuca klątwę na małe dziecko. [5 min] 

Od tego miejsca punkt drugi jest opcjonalny, zależy od wrażliwości klasy, a także tego, czy udało się względnie szybko przeczytać teksty i wypełnić 
tabelę. Zachęceni – uczniowie i uczennice powinni jednak zastanowić się, dlaczego „zła” wróżka jest tak zła w literackich wersjach. Podkreślić można 
fakt zastawy, która jest dla siedmiu (szczęśliwa liczba) lub dwunastu (gdyż trzynastka z kolei jest pechowa) osób. Można też zastanowić się, dlaczego 
bycie złym bracia Grimm kojarzą ze starością i z czego może wynikać chęć „zapomnienia” o starszej osobie podczas urządzania przyjęcia. Odpowiednio 
prowadzeni uczniowie mogą wskazać, że:
• starsze osoby są postrzegane jako pewne swego, czasami skłonne do wymuszania pewnych zachowań;
• nie zawsze rozumieją potrzeby osób młodych, co prowadzić może do konfliktu;
• bywają skupione na sobie i swojej historii;
• są mniej atrakcyjne fizycznie, przypominają o tym, ze ciało się starzeje i człowiek kiedyś umrze. 

3. Nauczyciel w dyskusji z uczniami powinien podkreślić, że starość w baśniach często (choć nie zawsze) przedstawiana jest jako podejrzana. W tym 
miejscu nawiązać można do filmu „Czarownica”, przypominając, jaki w pierwszej części produkcji Disneya motyw miała Diabolina. Uczniowie powinni 
powiedzieć, czy uznają tytułową bohaterkę za starą i wspólnie z nauczycielem przypomnieć motywy, dla których „zła wróżka” rzuca klątwę w filmowej 
wersji (chcący zostać królem Stefan kradnie jej skrzydła, a klątwa jest zemstą na niewiernym kochanku, złagodzoną wpierw przez prośby Stefana, 
a następnie odczynioną przez Diabolinę pocałunkiem „prawdziwej miłości”).  [1 min]

4. Nauczyciel podkreśla, że potrzebą czytelników i widzów nowych wersji dobrze znanych (wydawałoby się) historii często jest lepsze poznanie postaci 
i choć główne elementy opowieści pozostają bez zmian (klątwa, próby unikniecie tejże, sen, przebudzenie), to jednak dzisiejsi twórcy rozbudowują 
mocno opis uczuć bohaterek i bohaterów, ale też – jak pokazuje przypadek „Czarownicy 2” – mają ochotę sprawdzić, co działo się 
w historii po zwykle zamykającym baśnie „…i żyli długo i szczęśliwie”.  Nauczyciel pyta zatem uczniów i uczennice, co według nich spotkało parę, kiedy 
królewna została przebudzona ze stuletniego snu. Uczniowie podają propozycje zapisywane następnie na tablicy (przez nauczyciela lub przez samych 
uczniów). [8 min]

Przykładowe pomysły:
• wojna z sąsiednim królestwem, w wyniku której bohaterowie muszą uciekać z kraju;
• powrót zlej wróżki, która zezłoszczona faktem odczynienia własnej klątwy rzuca nową, jeszcze potężniejszą…
• na skutek złego czaru zamiana królewicza w okropnego smoka, który nie pozwala księżniczce opuścić zamku i – co gorsza – ma ochotę zjeść swoje 
   i królewny dzieci;
• albo inna choroba księcia, zmuszająca księżniczkę do wyprawy przez morze w celu odnalezienia lekarstwa; pojawienie się rodziny księcia, która    
   sprawia, że „długo i szczęśliwie” staje się kłopotliwe. 

5. W ramach zadania domowego uczniowie i uczennice mogą spróbować zapisać wybraną przez siebie wersję, wzbogacić ją. Można spróbować 
namówić dzieci do przygotowania opowieści w parach, ale każdy powinien na kolejne zajęcia przyjść i być przygotowanym, by przez minutę opowiadać 
dalsze losy postaci. [1 min]

Lekcja 2
1. Nauczyciel pyta, kto z klasy chciałby przedstawić swoją wersję ciągu dalszego. Ochotnicy lub wskazani uczniowie opowiadają swoje rozbudowane 
wersje, a nauczyciel prosi pozostałą część klasy o wyrażenie opinii, którą z historii chcieliby najchętniej zobaczyć, gdyby na jej podstawie miałby zostać 
stworzony scenariusz filmowy. [10 min] 

2. Od uzasadnień nauczyciel przechodzi do poinformowania uczniów, że w pełnej wersji spisanej przez Charlesa Perraulta historia rzeczywiście nie 
kończy się w tym samym miejscu, w którym urywają ją współczesne wersje i – podobnie jak film „Czarownica” – ma swój ciąg dalszy. Następnie 
odczytuje część drugą oryginalnej „Śpiącej królewny” (załącznik 1) lub opowiada jej skrócona wersję, po czym prosi uczniów, by wypełnili pierwszą 
kolumnę rubryki tabeli z załącznika 2.  [11 min] 

3. Uczniowie zostają podzieleni na grupy do pięciu osób i wspólnie mają wskazać, jakie istnieją podobieństwa miedzy ciągiem dalszym opowiedzianym 
przez Perrault a wybraną przez nich opowieścią kolegi lub koleżanki oraz sequelem „Czarownicy”.  [12 min]   

4. Następnie nauczyciel prosi o wskazanie, jakie punkty wspólne między trzema wersjami ciągów dalszych można odnaleźć (nie muszą pojawiać się we 
wszystkich trzech wersjach, wystarczy, że znalezione zostaną we dwóch), a które można by uznać za typowe dla baśni. [7 min]

Wskazane powinny zostać:
• ważne elementy scenografii: zamki, lasy i schowane w nich ostoje…
• bohaterowie z wyższych sfer oraz ich pomocnicy, członkowie świty, służba.. 
• niezbędni dla opowieści: ona i on; tu: księżniczka i jej królewicz – ucieleśniona niewinność i szlachetna niezłomność; 
• konflikt miedzy siłami dobra i zła (tym, co znane z rzeczywistości i tym, co niesamowite);
• konflikt wewnętrzny w duszy bohaterów postawionych przez trudnym wyborem (zarządca domu złej królowej u Perraulta, Aurora, Diabolina…)
• zagrożenie czające się ze strony przyszywanej rodziny (figura złej macochy popularna w baśniach);
• fantastyczne zjawiska (czary), stwory.
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5. Pytanie, które w obrębie podsumowującej dyskusji należy rozstrzygnąć, to to o powód, dla którego twórcy współczesnych wersji chcą budować ciągi 
dalsze baśni i pytać, co działo się z postaciami z dalszego planu opowieści, lub opowiadać historię z perspektywy postaci, która była tą złą 
w oryginalnych wersjach sprzed dwustu i więcej lat. [5 min]

Uczniowie powinni być w stanie zauważyć, że:
• widz jest ciekawy, co kieruje złymi postaciami, dlaczego chcą robić to, co robią (można jako kontekstowy przypadek powołać się na liczne  fanfiki (fabuły 
   tworzone przez wielbicieli serii) kultowych filmów czy seriali;
• uczynienie wydarzeń bardziej zrozumiałymi (np. brak zaproszenia na przyjęcie wydaje się niezrozumiałe jako powód rzucenia tak okrutnej  klątwy – 
   historia Diaboliny jest bardziej prawdopodobna z perspektywy psychologii, ludzkich emocji);
• człowiek za złe uznaje często to, czego nie zna i nie rozumie, a twórcy współczesnych wersji baśni  chcą to pokazać, budując opowieść 
    o konflikcie z innymi światami (podsycanym przez naprawdę złych bohaterów, którzy pragną po prostu przemocy i rozlewu krwi);
• rozbudowanie przedstawionego w oryginalnej opowieści świata (świat wróżek i magicznych stworzeń to niezwykła przestrzeń i warto pokazać ją 
   widzom…
• …i dzięki temu przekonać się, że ludzie i inne istoty nie są złe albo dobre, ale mogą robić dobre lub złe rzeczy). 

załącznik 1
Ch. Perrault, „Śpiąca królewna”, ciąg dalszy; tłumaczenie z angielskiego - M.J. 
Źródło: „Perrault's Fairy Tales”, Boston: Dana Estes 1911, s. 13-21. 
Poniższa część opowieści łączy się z powszechnie znaną w Polsce wersją przechodząc płynnie od momentu przebudzenia księżniczki w opowieść 
o dalszych losach młodej pary. 

Księżniczka była już w pełni ubrana i to w najlepszym guście. Gdy pomagał jej wstać, książę powstrzymał się przed powiedzeniem jej, że ubrania, które 
miała na sobie, jej prosty kołnierz w pierwszej kolejności, przypominały mu te noszone przez jego babkę. Gdyż w niczym owe stroje nie na czasie nie 
obniżały jej urody. (…) Niedługo później ksiądz dał im ślub w pałacowej kaplicy i zgodnie z ceremoniałem, w asyście dworzan i dwórek, udali się na 
spoczynek.
Nie odpoczywali jednak długo, księżniczka bowiem nie potrzebowała zbyt wiele snu, a gdy nastał poranek, książę ją opuścił. Wrócił do miasta 
i powiedział ojcu, oczekującemu go z niepokojem w sercu, że zgubił się w lesie podczas polowania, ale że ugościł go czarnym chlebem i serem wypalacz 
węgla spotkany w głuszy, w którego rozpadającej się chatce spędził noc.  
Jego ojciec, znany ze swej dobrotliwej natury, uwierzył w tę opowieść, ale matka nie dała się tak łatwo omamić. Zauważyła, że teraz codziennie syn 
wybierał się na polowania i że zawsze miał wymówkę, gdy spędzał dwa lub trzy dni poza domem. Była przekonana, że jej syn ma romans.
Minęły lata od chwili ślubu księcia i księżniczki i w tym czasie urodziła im się dwójka dzieci. Najpierw córeczka zwana Porankiem, a później synek 
o imieniu Dzionek, gdyż wydawał się jeszcze piękniejszy niż jego siostra.
A królowa tymczasem powtarzała synowi, że powinien się ustatkować. Chciała, by wyznał jej prawdę, ale on nie miał odwagi, by powierzyć jej sekret. 
Pomimo uczuć, jakie dla niej żywił, bał się matki, gdyż pochodziła z rasy ogrów, a król poślubił ją jedynie dla jej bogactwa.
Szeptano na dworze, że ma ogrze odruchy i gdy tylko jakieś dzieci zjawiały się w jej otoczeniu, z trudem powstrzymywała się, by na nie nie skoczyć. Nic 
dziwnego zatem, że książę nie chciał nic jej powiedzieć.
Ale po dwóch latach król zmarł i książę sam musiał zasiąść na tronie. Wtedy też ogłosił prawdę o swoim małżeństwie i w pełnej gali pojechał do zamku 
królewny po żonę. Z dwójką dzieci u boku triumfalnie wjechała do stolicy królestwa męża.  
Jakiś czas potem [nowy] król wypowiedział wojnę swojemu sąsiadowi, cesarzowi Cantelabutte. Mianował matkę regentką na czas swojej nieobecności 
i powierzył swoją żonę i dzieci jej opiece. Wojna miała go odciągnąć do domu na całe lato i gdy tylko odjechał królowa-matka odesłała synową i dwoje 
dzieci do wiejskiej rezydencji w lesie. A zrobiła tak, by łatwiej móc zaspokoić swoje okropne potrzeby. Parę dni później dołączyła do rodziny w lesie 
i wieczorem wezwała do siebie zarządcę. 
– Na obiad jutro – powiedziała mu – zjem małą Poranek.
– Och, Pani! – wykrzyknął steward. 
– Taka jest moja wola – powiedziała królowa, a mówiła jak ogr, który pragnie surowego mięsa.  
– Podasz ją w pikantnym sosie – dodała. 
Biedny człowiek, widząc jasno, że nie ma żadnego sensu spierać się z ogrzycą, wziął swój wielki nóż i poszedł do komnaty małej Poranek. Miała wówczas 
cztery lata i gdy podbiegła do niego, śmiejąc się na powitanie i zarzuciła mu ramionka wokół szyi, namawiając jednocześnie, by ofiarował jej słodycze, 
wybuchnął łzami i nóż wypadł mu z dłoni.
Zszedł zatem na dół na dziedziniec za domem i zabił młode jagnię. Do niego zaś przyrządził sos tak pyszny, że jego pani uznała, iż nigdy wcześniej nie 
jadła nic równie wspaniałego. 
W tym samym czasie zarządca zaprowadził małą Poranek do swojej żony i przekonał ją, by ukryła dziewczynkę w ich kwaterze pod podwórzem.
Osiem dni później zła królowa ponownie wezwała stewarda.
– Na kolację – ogłosiła – zjem młodego Dzionka. 
Zarządca nic nie odpowiedział, zdeterminowany oszukać ją tak, jak zrobił to poprzednio. Ruszył na poszukiwanie małego Dzionka, którego odnalazł 
z mieczykiem w dłoni odważnie atakującego – choć miał ledwo trzy latka – wielką małpę. Zaniósł go do żony, która ukryła go razem z małą Poranek. 
Ogrzycy, w miejsce Dzionka, zarządca podał młodą kózkę, tak delikatną, że uznała ją ona za nader pyszną.
Udało się, na razie. Ale przyszedł wieczór, gdy zła królowa po raz kolejny zwróciła się do zarządcy:
– Mam pomysł – powiedziała – by zjeść królową z tym samym sosem, z którym podałeś mi jej dzieci.
Tym razem rozpacz dopadła zarządcę, niepewnego, czy będzie w stanie przeprowadzić kolejne oszustwo. Młoda królowa miała dwadzieścia lat, nie 
licząc jej stuletniego snu. Jej skóra, choć biała i piękna, nabrała już twardości i jakież to zwierzę mógł wybrać, by podobieństwem swym zwiodło ogrzycę? 
Zrozumiał, że aby ocalić własne życie, będzie musiał zabić królewnę i ruszył na piętro, zdeterminowany uczynić to, czego od niego żądano. Wprawiwszy 
się we wściekłość, wyciągnął nóż i wszedł do pokoi królewny, ale nie potrafiąc odebrać jej godności, powtórzył jej rozkaz, jaki otrzymał od 
królowej-matki.
– Zrób to! Zrób to! – zawołała, obnażając przed nim kark – wykonaj wydany rozkaz. Dzięki temu znów zobaczę swoje dzieci, moje biedne dzieci, które 
tak bardzo kochałam.
Nic jej nie powiedziano, kiedy dzieci były ukrywane, myślała zatem, ze nie żyją.
Biednego zarządcę opanowało współczucie.  – Nie, nie, Pani – powiedział – Nie umrzesz, ale z całą pewnością zobaczysz znów swoje dzieci. Stanie się 
to w moich pokojach, gdzie je ukryłem. Królowa zamiast ciebie zje młodą łanię i w ten sposób oszukam ją raz jeszcze. 
Bez dalszej zwłoki zaprowadził ją do swojej kwatery i zostawiwszy z dziećmi, które mogła wreszcie uściskać, roniąc nad nimi łzy wzruszenia, udał się do 
kuchni, gdzie przyrządził łanię wielkim kunsztem i królowa-matka zjadła ją z takim smakiem, jakby rzeczywiście zaserwowano jej młodą królewnę. 
Królowa-matka poczuła satysfakcję z krwawych czynów i planowała powiedzieć królowi, że dzikie wilki pożarły jego żonę i dzieci. Miała jednak 

w zwyczaju przechadzać się często po dziedzińcach rezydencji oraz alejkach wokół niej z nadzieją zwietrzenia świeżego mięsa i pewnego wieczoru 
usłyszała młodego Dzionka płaczącego w piwnicznej izbie. Chłopiec płakał, gdyż mama jego zagroziła mu, że dostanie lanie za wyrządzoną jakąś psotę 
i zła królowa usłyszała też głos Poranka, błagającej mamę o łaskę dla brata.
Zła królowa rozpoznała głos królewny i jej dzieci i ogarnęła ją wściekłość na myśl o tym, ze dała się oszukać. Następnego poranka, głosem tak 
przeraźliwym, że aż wszystko zadrżało, rozkazała, by przyniesiono wielką kadź na środek dziedzińca. Wypełniła ją żmijami i ropuchami, wężami 
i gadzinami wszelkiego rodzaju, zamierzając wrzucić do niej młodą królową, jej dzieci, zarządcę z żoną i ich służącą. Na jej rozkaz przyprowadzono ich 
z rękami związanymi na plecach. 
I stali tak, a jej służący szykowali się, by wrzucić ich do kadzi, gdy na dziedziniec wjechał książę. Nikt nie spodziewał się go tak szybko, nikt jednak nie 
przypuszczał, jak żwawo będzie zmierzał do rodziny. Zdumiony król zażądał wyjaśnień, chcąc wiedzieć, co oznacza ten spektakl.   
Nikt nie śmiał odpowiedzieć i w tym momencie ogrzyca, z wściekłością wywołaną sprzeciwem, rzuciła się głową w przód do kadzi i została momentalnie 
pożarta przez okrutne stworzenia, jakie sama w niej umieściła. 
Król nie mógł nie odczuwać żalu, gdyż mimo wszystko była jego matką, ale rychło odnalazł pociechę w swej pięknej żonie i dzieciach. 
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załącznik 1
Ch. Perrault, „Śpiąca królewna”, ciąg dalszy; tłumaczenie z angielskiego - M.J. 
Źródło: „Perrault's Fairy Tales”, Boston: Dana Estes 1911, s. 13-21. 
Poniższa część opowieści łączy się z powszechnie znaną w Polsce wersją przechodząc płynnie od momentu przebudzenia księżniczki w opowieść 
o dalszych losach młodej pary. 

Księżniczka była już w pełni ubrana i to w najlepszym guście. Gdy pomagał jej wstać, książę powstrzymał się przed powiedzeniem jej, że ubrania, które 
miała na sobie, jej prosty kołnierz w pierwszej kolejności, przypominały mu te noszone przez jego babkę. Gdyż w niczym owe stroje nie na czasie nie 
obniżały jej urody. (…) Niedługo później ksiądz dał im ślub w pałacowej kaplicy i zgodnie z ceremoniałem, w asyście dworzan i dwórek, udali się na 
spoczynek.
Nie odpoczywali jednak długo, księżniczka bowiem nie potrzebowała zbyt wiele snu, a gdy nastał poranek, książę ją opuścił. Wrócił do miasta 
i powiedział ojcu, oczekującemu go z niepokojem w sercu, że zgubił się w lesie podczas polowania, ale że ugościł go czarnym chlebem i serem wypalacz 
węgla spotkany w głuszy, w którego rozpadającej się chatce spędził noc.  
Jego ojciec, znany ze swej dobrotliwej natury, uwierzył w tę opowieść, ale matka nie dała się tak łatwo omamić. Zauważyła, że teraz codziennie syn 
wybierał się na polowania i że zawsze miał wymówkę, gdy spędzał dwa lub trzy dni poza domem. Była przekonana, że jej syn ma romans.
Minęły lata od chwili ślubu księcia i księżniczki i w tym czasie urodziła im się dwójka dzieci. Najpierw córeczka zwana Porankiem, a później synek 
o imieniu Dzionek, gdyż wydawał się jeszcze piękniejszy niż jego siostra.
A królowa tymczasem powtarzała synowi, że powinien się ustatkować. Chciała, by wyznał jej prawdę, ale on nie miał odwagi, by powierzyć jej sekret. 
Pomimo uczuć, jakie dla niej żywił, bał się matki, gdyż pochodziła z rasy ogrów, a król poślubił ją jedynie dla jej bogactwa.
Szeptano na dworze, że ma ogrze odruchy i gdy tylko jakieś dzieci zjawiały się w jej otoczeniu, z trudem powstrzymywała się, by na nie nie skoczyć. Nic 
dziwnego zatem, że książę nie chciał nic jej powiedzieć.
Ale po dwóch latach król zmarł i książę sam musiał zasiąść na tronie. Wtedy też ogłosił prawdę o swoim małżeństwie i w pełnej gali pojechał do zamku 
królewny po żonę. Z dwójką dzieci u boku triumfalnie wjechała do stolicy królestwa męża.  
Jakiś czas potem [nowy] król wypowiedział wojnę swojemu sąsiadowi, cesarzowi Cantelabutte. Mianował matkę regentką na czas swojej nieobecności 
i powierzył swoją żonę i dzieci jej opiece. Wojna miała go odciągnąć do domu na całe lato i gdy tylko odjechał królowa-matka odesłała synową i dwoje 
dzieci do wiejskiej rezydencji w lesie. A zrobiła tak, by łatwiej móc zaspokoić swoje okropne potrzeby. Parę dni później dołączyła do rodziny w lesie 
i wieczorem wezwała do siebie zarządcę. 
– Na obiad jutro – powiedziała mu – zjem małą Poranek.
– Och, Pani! – wykrzyknął steward. 
– Taka jest moja wola – powiedziała królowa, a mówiła jak ogr, który pragnie surowego mięsa.  
– Podasz ją w pikantnym sosie – dodała. 
Biedny człowiek, widząc jasno, że nie ma żadnego sensu spierać się z ogrzycą, wziął swój wielki nóż i poszedł do komnaty małej Poranek. Miała wówczas 
cztery lata i gdy podbiegła do niego, śmiejąc się na powitanie i zarzuciła mu ramionka wokół szyi, namawiając jednocześnie, by ofiarował jej słodycze, 
wybuchnął łzami i nóż wypadł mu z dłoni.
Zszedł zatem na dół na dziedziniec za domem i zabił młode jagnię. Do niego zaś przyrządził sos tak pyszny, że jego pani uznała, iż nigdy wcześniej nie 
jadła nic równie wspaniałego. 
W tym samym czasie zarządca zaprowadził małą Poranek do swojej żony i przekonał ją, by ukryła dziewczynkę w ich kwaterze pod podwórzem.
Osiem dni później zła królowa ponownie wezwała stewarda.
– Na kolację – ogłosiła – zjem młodego Dzionka. 
Zarządca nic nie odpowiedział, zdeterminowany oszukać ją tak, jak zrobił to poprzednio. Ruszył na poszukiwanie małego Dzionka, którego odnalazł 
z mieczykiem w dłoni odważnie atakującego – choć miał ledwo trzy latka – wielką małpę. Zaniósł go do żony, która ukryła go razem z małą Poranek. 
Ogrzycy, w miejsce Dzionka, zarządca podał młodą kózkę, tak delikatną, że uznała ją ona za nader pyszną.
Udało się, na razie. Ale przyszedł wieczór, gdy zła królowa po raz kolejny zwróciła się do zarządcy:
– Mam pomysł – powiedziała – by zjeść królową z tym samym sosem, z którym podałeś mi jej dzieci.
Tym razem rozpacz dopadła zarządcę, niepewnego, czy będzie w stanie przeprowadzić kolejne oszustwo. Młoda królowa miała dwadzieścia lat, nie 
licząc jej stuletniego snu. Jej skóra, choć biała i piękna, nabrała już twardości i jakież to zwierzę mógł wybrać, by podobieństwem swym zwiodło ogrzycę? 
Zrozumiał, że aby ocalić własne życie, będzie musiał zabić królewnę i ruszył na piętro, zdeterminowany uczynić to, czego od niego żądano. Wprawiwszy 
się we wściekłość, wyciągnął nóż i wszedł do pokoi królewny, ale nie potrafiąc odebrać jej godności, powtórzył jej rozkaz, jaki otrzymał od 
królowej-matki.
– Zrób to! Zrób to! – zawołała, obnażając przed nim kark – wykonaj wydany rozkaz. Dzięki temu znów zobaczę swoje dzieci, moje biedne dzieci, które 
tak bardzo kochałam.
Nic jej nie powiedziano, kiedy dzieci były ukrywane, myślała zatem, ze nie żyją.
Biednego zarządcę opanowało współczucie.  – Nie, nie, Pani – powiedział – Nie umrzesz, ale z całą pewnością zobaczysz znów swoje dzieci. Stanie się 
to w moich pokojach, gdzie je ukryłem. Królowa zamiast ciebie zje młodą łanię i w ten sposób oszukam ją raz jeszcze. 
Bez dalszej zwłoki zaprowadził ją do swojej kwatery i zostawiwszy z dziećmi, które mogła wreszcie uściskać, roniąc nad nimi łzy wzruszenia, udał się do 
kuchni, gdzie przyrządził łanię wielkim kunsztem i królowa-matka zjadła ją z takim smakiem, jakby rzeczywiście zaserwowano jej młodą królewnę. 
Królowa-matka poczuła satysfakcję z krwawych czynów i planowała powiedzieć królowi, że dzikie wilki pożarły jego żonę i dzieci. Miała jednak 

w zwyczaju przechadzać się często po dziedzińcach rezydencji oraz alejkach wokół niej z nadzieją zwietrzenia świeżego mięsa i pewnego wieczoru 
usłyszała młodego Dzionka płaczącego w piwnicznej izbie. Chłopiec płakał, gdyż mama jego zagroziła mu, że dostanie lanie za wyrządzoną jakąś psotę 
i zła królowa usłyszała też głos Poranka, błagającej mamę o łaskę dla brata.
Zła królowa rozpoznała głos królewny i jej dzieci i ogarnęła ją wściekłość na myśl o tym, ze dała się oszukać. Następnego poranka, głosem tak 
przeraźliwym, że aż wszystko zadrżało, rozkazała, by przyniesiono wielką kadź na środek dziedzińca. Wypełniła ją żmijami i ropuchami, wężami 
i gadzinami wszelkiego rodzaju, zamierzając wrzucić do niej młodą królową, jej dzieci, zarządcę z żoną i ich służącą. Na jej rozkaz przyprowadzono ich 
z rękami związanymi na plecach. 
I stali tak, a jej służący szykowali się, by wrzucić ich do kadzi, gdy na dziedziniec wjechał książę. Nikt nie spodziewał się go tak szybko, nikt jednak nie 
przypuszczał, jak żwawo będzie zmierzał do rodziny. Zdumiony król zażądał wyjaśnień, chcąc wiedzieć, co oznacza ten spektakl.   
Nikt nie śmiał odpowiedzieć i w tym momencie ogrzyca, z wściekłością wywołaną sprzeciwem, rzuciła się głową w przód do kadzi i została momentalnie 
pożarta przez okrutne stworzenia, jakie sama w niej umieściła. 
Król nie mógł nie odczuwać żalu, gdyż mimo wszystko była jego matką, ale rychło odnalazł pociechę w swej pięknej żonie i dzieciach. 
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Początek akcji

Okoliczności konfliktu

Motywacje złych postaci

Cechy bohaterów, które pozwalają 
im pokonać przeciwności

Rozwiązanie

„Śpiaca królewna” 
Perraulta (ciąg dalszy)

Część druga „Śpiącej królewny” 
przez klasę wybrana/wymyślona 

„Czarownica 2”


