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Autorka: Agnieszka Powierska 

Konspekt lekcji do projekcji filmu Zwierzogród w reżyserii Byrona Howarda i Richa 

Moore’a (USA 2016) 

Temat zajęć: Wymarzone miasto i jego bohaterowie. 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Po co nam marzenia i jak możemy z nich korzystać? 

• Miasto marzeń – jakie panują w nim reguły? 

• Równość – wielka idea w codziennym życiu. 

• Zawód: policjant, czyli na czym polega rola strażnika prawa? 

• Bohater, motywacja, konflikt i przemiana. Podstawy filmowej dramaturgii dla 

najmłodszych. 

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III 

Cele operacyjne:  

uczeń/uczennica: 

• potrafi zrekonstruować temat obejrzanego filmu, 

• umie określić, kto jest głównym bohaterem dzieła filmowego, 

• zauważa i opisuje przemianę, jaka dokonała się w bohaterze filmowym,  

• potrafi odpowiedzieć na proste pytania o motywację bohatera i przeszkody, jakie 

stoją na jego drodze, 

• umie własnymi słowami wytłumaczyć, co to marzenie i jaka jest jego wartość,  

a także opisać własne marzenie, 

• umie wyciągać proste wnioski z oglądu ilustracji, 

• potrafi ocenić przykładowe zachowania ludzi i zjawiska społeczne jako pozytywne 

lub negatywne, 

• rozumie, co oznacza idea równości, 

• wie, na czym polega praca policjanta. 

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

warsztat plastyczny. 

Pomoce dydaktyczne: załączniki, kartki, kredki, tablica, opcjonalnie: komputer z 

dostępem do Internetu i rzutnik. 

Przebieg zajęć: 

Lekcja pierwsza 

1. Na początku lekcji nauczyciel pyta, czy dzieciom podobał się film Zwierzogród. 

Następnie zadaje pytania o bohaterów filmu: 

• Jakie zwierzęta dzieci pamiętają z filmu? → Króliki, lisa, geparda, szczura, 

niedźwiedzia, lwa itd. 

• Jakie zwierzątko uczniowie najbardziej polubili?  
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• Które ze zwierząt było ich zdaniem najzabawniejsze? 

• Które z nich było najodważniejsze? 

• Jak nazywamy postaci, które występują w filmie? → Są to bohaterowie. 

• Gdzie jeszcze, oprócz w filmie, pojawiają się jacyś bohaterowie? →  Np.  

w książkach, czytankach, grach komputerowych, piosenkach. 

• Kto jest najważniejszymi bohaterami Zwierzogrodu? → Króliczka Judy Hops, 

lis Nick Bajer. 

• Kto okazał odpowiedzialny za znikanie drapieżników? → Owca – Wiceburmistrz 

Obłoczek. 

 [5 min] 

2. Nauczyciel zadaje pytanie, o czym był film i co się w nim wydarzyło. W razie 

potrzeby, prezentuje dzieciom zwiastun (dostępny pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVfUIUfSud0), aby przypomnieć przebieg 

filmowej fabuły. Nauczyciel naprowadza dzieci pytaniami - np.: 

• Co wydarzyło się w mieście?  

• Kto podjął się rozwiązania zagadki?  

• Czy to było łatwe zadanie?  

• Czy bohaterom udało się odkryć tajemnicę znikania drapieżników? Dlaczego? 

Po uzyskaniu odpowiedzi nauczyciel podsumowuje to, co zostało powiedziane. 

Przykładowa odpowiedź: Film Zwierzogród opowiada o króliczce Judy Hops, 

która zostaje policjantem. Razem z lisem Nickiem Bajerem próbują znaleźć 

odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre zwierzęta – drapieżniki – znikają. 

Pomimo wielu przeszkód udaje im się rozwiązać zagadkę. Osiągają to dzięki 

współpracy, odwadze, sprytowi i mądrości.  

[5 min] 

3. Nauczyciel mówi dzieciom, że zarówno w filmach, jak i książkach, bohaterowie 

zawsze przechodzą pewne przemiany. Czasami są one łatwe do zauważenia, ale 

nie jest tak zawsze. Zapowiada, że teraz klasa zastanowi się, jakie przemiany 

zaszły w głównych bohaterach Zwierzogrodu. Rozdaje karty pracy (załącznik 1 – 

z ramką u dołu lub bez niej, aby utrudnić zadanie). Następnie zadaje dzieciom 

pytania, jaki na początku był lis Nick. Kim był? Czym się zajmował? 

Przykładowe odpowiedzi: sprytny, chytry, oszust, złodziej, podstępny, niemiły, 

inteligentny. 

Jeśli dzieci potrafią pisać, nauczyciel spisuje odpowiedzi dzieci na tablicy. 

Uczniowie zapisują słowa na karcie pracy (załącznik 1) obok Nicka z pierwszego 

kadru. Jeśli nauczyciel wybrał wersję z ramką – gotowe określenia należy połączyć 

z odpowiednim rysunkiem lub przepisać je we właściwe miejsce. 

Następnie nauczyciel prosi dzieci, aby powiedziały, co się stało później. Jaki okazał 

się Nick na końcu filmu? Jaki się stał? Co się zmieniło?  

Przykładowe odpowiedzi: pomocny, przyjazny, wrażliwy, mądry, odważny, 

dobry, przyjaźni się z Judy. 

Podobnie, jak wcześniej, jeśli klasa potrafi już pisać, nauczyciel spisuje odpowiedzi 

na tablicy. Uczniowie zapisują słowa na karcie pracy i łączą je strzałkami z drugim 

rysunkiem Nicka, przedstawiającym jego postać z końca filmu. 
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Nauczyciel prosi, aby dzieci narysowały znak uśmiechniętej lub smutnej buzi przy 

rysunku Nicka z początku lub z końca filmu – w zależności od tego, gdzie 

występuje więcej pozytywnych cech. Pyta uczniów, jaką podjęli decyzję. Jaka była 

przemiana bohatera? 

Podobne pytania nauczyciel zadaje na temat Judy. Zanim to nastąpi, warto 

przypomnieć klasie kluczowe sceny filmu, na przykład pokazując wideoklip: 

https://www.youtube.com/watch?v=c6rP-YP4c5I. 

Przykładowe odpowiedzi: początkowo – dzielna, mała, słaba, niezdarna, chce 

zostać policjantką, pracowita, pozytywnie nastawiona, zawzięta, źle oceniana 

przez otoczenie, na końcu filmu – odważna, mądra, doceniona, osiągnęła sukces, 

silna, sprawna. 

Nauczyciel może naprowadzać dzieci na odpowiedzi swoimi pytaniami. Jeśli dzieci 

potrafią pisać, wypisują cechy na karcie i łączą je z rysunkami, analogicznie  

z pierwszą częścią zadania.  

Uwaga: Ważne, aby podczas wykonywania zadania nauczyciel naprowadzał dzieci 

na odpowiedzi i zadawał im proste pytania pomocnicze, które pomogą uczniom 

określić cechy bohaterów. 

Klasa z pomocą nauczyciela podsumowuje przemianę, jaka zaszła w Judy. Jeśli 

dzieci zapisały cechy na kartach pracy, może się to odbyć poprzez skreślenie 

kolorową kredką tych cech spod pierwszego obrazka, które Judy udało się 

wyeliminować i zaznaczenie w kółko tych, które zdobyła dzięki swojej pracy  

i przygodzie. 

[20 min] 

4. Nauczyciel zadaje klasie pytanie o to, dlaczego Judy tak bardzo się zmieniła. Co 

chciała osiągnąć, o czym marzyła? Czy udało jej się osiągnąć marzenia? Jak to się 

stało? Czym jest więc marzenie i co ono nam daje? Wnioskiem z tej rozmowy 

powinno być stwierdzenie, że dzięki zawziętości i sile, które czerpała z marzeń,  

a także dzięki wytrwałej pracy, Judy stała się dokładnie taka, 

jaką chciała być. Aby pokazać to graficznie na karcie pracy, 

dzieci mogą ująć drugi kadr z filmu w kształt komiksowej 

chmurki, symbolizującej marzenie (schemat obok), kierując 

mniejsze dymki ku Judy z pierwszego obrazka. 

[5 min] 

5. Zadaniem dzieci jest pomyśleć przez chwilę, jakie jest ich marzenie. Uczniowie 

zamykają oczy. Nauczyciel może najpierw poprosić dzieci o wysłuchanie piosenki  

z filmu Zwierzogród, aby wprowadzić je w optymistyczny nastrój.  

Polska wersja piosenki w wykonaniu Pauliny Przybysz, dostępna jest pod 

adresem: https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms. 

Teraz uczniowie wyobrażają sobie najlepszą rzecz, która może się im przytrafić. 

Co chciałyby osiągnąć w przyszłości? Co chciałyby robić, jak będą dorosłe? Czego 

chciałyby dla swoich bliskich? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QOSoCmcR0Ms
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Po chwili dzieci otwierają oczy i w parach opowiadają sobie moment spełnienia 

marzenia tak, jakby właśnie się wydarzał – z użyciem czasu teraźniejszego. Dzieci 

muszą zapamiętać jak najwięcej szczegółów z opowieści. 

Następnie nauczyciel pyta kilku ochotników lub uczniów wylosowanych po 

numerach z dziennika (kolejne osoby podają liczby, które sumują się w liczbę  

w dzienniku) o to, z jakiego marzenia zwierzyła się osoba z pary. O czym marzy 

koleżanka lub kolega? 

Na koniec lekcji nauczyciel może zadać uczniom zadanie domowe, aby w zeszycie 

narysować lub opisać swoje marzenie.  

[10 min] 

 

Lekcja druga 

1. Na początku lekcji nauczyciel przypomina, że jednym z tematów omawianych 

podczas ostatnich zajęć było marzenie. Z podsumowania minionych zajęć płynnie 

przechodzi do kolejnego zagadnienia: miasta marzeń. Mówi, że Zwierzogród jest 

idealnym miastem przyszłości, dostosowanym do potrzeb różnych gatunków 

zwierząt. Nauczyciel wyświetla kadry z filmu, jeśli w klasie jest taka możliwość. 

Jeśli nie, rozdaje dzieciom wydruki: 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/617572 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/617574 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/621128 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/621131 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/625465 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/625466 

• https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/625467 

Nauczyciel może podzielić dzieci na grupy i każdej grupie przydzielić inny kadr do 

omówienia. Nauczyciel zadaje pytania: 

• Kim są mieszkańcy Zwierzogrodu? 

• Czym się różnią między sobą zwierzęta mieszkające w Zwierzogrodzie? → 

Wielkością, gatunkiem, kolorem umaszczenia, środowiskiem, w którym 

żyją itp.) 

• Czy wszystkie są tak samo dobrze traktowane zanim dojdzie do zaginięć? 

• Czy mają taki sam dostęp do udogodnień – bez względu na różnice  

w wyglądzie, rozmiarze itd.? 

• Jakie udogodnienia dla różnych zwierząt pojawiają się w Zwierzogrodzie? 

• Jak miasto jest zbudowane, aby odpowiedzieć na potrzeby wszystkich jego 

mieszkańców? 

• Czy w prawdziwych miastach też tak jest? 

[10 min] 

2. Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą, jak nazywa się wartość, pielęgnowana  

w Zwierzogrodzie, która (zanim drapieżniki zaczynają znikać) pozwala wszystkim 

żyć w przyjaźni, harmonii, zgodzie i szczęściu. Zapowiada, że krzyżówka pomoże 

https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/617572
https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/617574
https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/621128
https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/621131
https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/625465
https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/625466
https://www.filmweb.pl/film/Zwierzogr%C3%B3d-2016-703836/photos/625467
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rozwiązać zagadkę. Nauczyciel może przerysować ją na tablicy lub rozdać uczniom 

(zwłaszcza, jeśli dzieci nie mają problemów z czytaniem i pisaniem; załącznik 2). 

Hasła: 

1. Jakie warzywa uprawiali na swojej farmie rodzice Judy Hops? 

2. Jakim zwierzęciem była Judy Hops? 

3. Jakie zwierzę było burmistrzem Zwierzogrodu? 

4. Jakie zwierzę pracowało w urzędzie i mogło sprawdzić numer rejestracyjny, 

żeby powiedzieć Judy Hops, do kogo należy samochód? 

5. Za jakie zwierzę przebrał się mały pomocnik lisa Nicka Bajera – fenek? 

6. Co najbardziej lubił robić gepard Pazurian? 

7. Do czego zachęca piosenka Gazelli? Jakiego słowa brakuje w wersie piosenki 

Gazelli: „Nie bój się…….? 

 

Rozwiązanie: 

   1. M A R C H E W  

   2. K R Ó L I K   

   3. L E W      

   4. L E N I W I E C 

   5. S Ł O Ń     

   6. J E Ś Ć     

7. C H C I E Ć      

 

Na koniec nauczyciel wyjaśnia, że równość to zasada, która pozwala wszystkim – 

bez względu na kolor skóry, religię, pochodzenie, płeć – być traktowanym tak 

samo, np. mieć równy dostęp do edukacji i medycyny, być traktowanym  

z równym szacunkiem, ale też przestrzegać tych samych zasad. 

[10 min] 

3. Nauczyciel pyta, jakie jeszcze zasady, zdaniem uczniów, powinny panować  

w mieście marzeń. Jakie powinno być takie miasto? Jacy są mieszkańcy miasta  

z marzeń i co mogą robić, jak się czują? Po krótkiej rozmowie zadaniem dzieci jest 

narysować miasto marzeń. Ochotnicy mogą opowiedzieć o swoim wymarzonym 

mieście. 

[18 min] 

4. Nauczyciel pyta, kto pilnuje porządku w Zwierzogrodzie i kim z zawodu jest Judy 

Hops. Następnie dzieli klasę na kilkuosobowe zespoły. Czyta pytania, a grupy 

wybierają właściwą odpowiedź. Na tej podstawie nauczyciel przydziela zespołom 

punkty, komentując, jakie jest poprawne rozwiązanie. Wyniki rywalizacji można 

zapisać na tablicy. Zwycięskie grupy mogą zdobyć niewielką nagrodę, np. plusy, 

naklejki, cukierki itp. 

[7 min] 
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Quiz: 

1. Jak nazywa się samochód policjanta: 

a. laweta, 

b. radiowóz, 

c. ambulans? 

2. Jaki kolor mundurów mają policjanci: 

a. czerwony, 

b. ciemnozielony, 

c. granatowy? 

3. Które z zadań to obowiązki policji: 

a. pomaganie ludziom w przypadku ataku os albo szerszeni, 

b. szukanie zaginionych osób, 

c. przewożenie rannych do szpitala? 

4. Policja nie zajmuje się: 

a. wykrywaniem zagrożeń kraju od strony morza, 

b. uczeniem dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się w mieście, jak uniknąć 

różnych zagrożeń, 

c. pilnowaniem porządku na drodze i wystawianiem mandatów kierowcom, 

którzy złamią prawo. 

5. Czego nie robi policjant, kiedy na drodze wydarzy się niecodzienna 

sytuacja? 

a. Odholowuje samochody, które zepsuły się lub zderzyły. 

b. Kieruje ruchem, jeśli zepsute światła, wypadek lub marsz dużej grupy 

ludzi nie pozwalają samochodom przejechać przez skrzyżowanie. 

c. Jeśli na drodze miał miejsce wypadek, zabezpiecza miejsce wypadku, 

aby nikomu nic się nie stało. 

6. Kiedy kontaktujemy się z inną służbą niż policja? 

a. Jeśli ktoś nam coś ukradł albo widzieliśmy kradzież, 

b. Kiedy ktoś upadł i jest ranny. 

c. Kiedy w okolicy dzieje się coś niebezpiecznego, na przykład, gdy 

niedaleko ma miejsce bójka albo wandale niszczą znaki drogowe albo 

przystanki autobusowe. 

7. Na czym polega policyjny patrol? 

a. Policjanci jeżdżą lub chodzą po wybranej okolicy, żeby 

sprawdzić, czy nie dzieje się tam nic niepokojącego. 

b. Policjanci urządzają marsz lub apel. 

c. Policjanci czekają na zgłoszenia niepokojących sytuacji w komisariacie. 

8. Czego nie nauczymy się w szkole policyjnej: 

a. strzelania z pistoletu, 

b. używania specjalistycznych maszyn medycznych, 

c. pilnowania porządku i spokoju podczas wielkich imprez, takich jak 

mecze i koncert? 

9. Policja podzielona jest na kilka wydziałów – grup, z których każda ma inne 

zadanie. Jak nazywa się ta grupa policjantów, która zajmuje się śledzeniem 

i ściganiem przestępców? 

a. wydział drogowy, 

b. wydział logistyczny, 

c. wydział kryminalny. 
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Załącznik 1 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Kadr z filmu Zwierzogród (reż. Byron Howard i Rich Moore) 

© DISNEY 2016  

źródło: https://tiny.pl/t3xt6 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

Postaci z filmu Zwierzogród (reż. Byron Howard i Rich Moore) 

© DISNEY 2016  

źródło: filmweb.com 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

SPRYTNY, NIEZDARNA, MĄDRA, CHYTRY, DZIELNA, 

POMOCNA, NIEUCZCIWY, UPARTA, DOŚWIADCZONA, 

NIEDOCENIANA, DOBRY, PRZYJAZNY, SPRAWNA 

 



8 

Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

   1.         

   2.         

   3.         

   4.         

   5.         

   6.         

7.            

 


