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Autorka: Joanna Lisiecka 

Konspekt lekcji do projekcji filmu Szajbus i pingwiny (reż. Stuart McDonald, Australia 2015) 

Temat zajęć: Na ratunek zwierzętom! Filmowa lekcja ekologii. 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Przyroda i ekologia. Co oznaczają te ważne słowa? 

• Jak zostać ekobohaterem? Podstawy ekologii dla najmłodszych. 

• Zwierzęta chronione – przed czym, jak i po co? 

• Dzielne psy nie tylko na ekranie – jak wierne czworonogi mogą nam pomóc? 

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy I-III 

Cele operacyjne:  

uczeń/uczennica: 

• zna terminy ekologia, przyroda, ochrona środowiska; 

• potrafi opisać podstawowe założenia ochrony przyrody; 

• współpracuje w grupie; 

• opisuje sposoby ochrony gatunków zagrożonych; 

• formułuje i wyraża własne opinie i poglądy; 

• umie opisać podstawowe czynności służące dbaniu o środowisko w najbliższym otoczeniu; 

• rozróżnia formy wykorzystania pracy zwierząt w ratownictwie, medycynie, służbach 

porządkowych; 

• potrafi dokonać podstawowej analizy elementów filmu: streścić fabułę, wymienić bohaterów 

i opisać ich postawy. 

Formy i metody pracy: 

• gra dydaktyczna, 

• karta pracy, 

• burza mózgów, 

• heureza, 

• pogadanka, 

• zabawa interakcyjna, 

• wykład. 

Pomoce dydaktyczne: wydrukowane załączniki. 
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Przebieg zajęć: 

LEKCJA PIERWSZA 

EKOLOGIA, PRZYRODA, OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Nauczyciel rysuje na tablicy szkielet krzyżówki (załącznik – karta pracy – zad. 1) i rozdaje 

uczniom karty pracy (załącznik zad. 1-3). Uczniowie na zasadzie burzy mózgów, odgadując 

hasła z karty pracy, rekonstruują fabułę filmu, przypominają sobie bohaterów i przebieg 

wydarzeń. 

Prawidłowe rozwiązanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Każdy z uczniów próbuje rozwiązać rebusy (zad. 2)  

z hasłami: EKOLOGIA, PRZYRODA, OCHRONA ŚRODOWISKA.  

Uczeń, który pierwszy rozwiąże dane hasło, w nagrodę może odczytać definicję terminu. 

Nauczyciel omawia z uczniami definicje, aby upewnić się, że uczniowie je rozumieją.  

ekologia – nauka badająca organizmy w ich środowiskach; działania propagujące ochronę 

środowiska. 

przyroda – otaczające nas środowisko naturalne, dzielące się na sferę ożywioną (zwierzęta) 

oraz nieożywioną (roślinność) oraz procesy w nich zachodzące. 

ochrona środowiska – to przede wszystkim działania zmniejszające szkody w środowisku oraz 

jego naprawa. 

 

3. Nauczyciel pyta dzieci, kto to jest bohater. Uczniowie na zasadzie burzy mózgów podają 

przykładowe cechy bohatera.  

 

Przykładowe odpowiedzi: 

• odważny, 

• uczynny, 

• dobry, 

 1. W Y S P A  

 2. O L I V I A 

3. S T R A Ż N I C Y 

4. G N I A Z D A 

5. R E Z E R W A T  
 

6. D Z I E W I Ę Ć 

7. R A N O 
 

8. L I S Y  
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• pomysłowy, 

• dzielny, 

• pomocny, 

• silny. 

Po dyskusji, nauczyciel pyta, kim może być w takim razie ekobohater, czym ekobohater się 

odznacza i charakteryzuje? Podobnie jak wcześniej, uczniowie odpowiadają na pytania poprzez 

burzę mózgów.  

Przykładowe odpowiedzi: 

• nie zrywa roślin, 

• gasi światło, opuszczając pomieszczenie, 

• zakręca wodę, 

• wyrzuca śmieci do kosza, 

• segreguje odpady. 

Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy z wierszykiem pod tytułem Mali strażnicy przyrody  

(J. Kasperkowiak; zad. 3). Nauczyciel wybiera 3 uczniów, którzy odczytają po jednej zwrotce 

wierszyka. Jeśli uczniowie mają jeszcze problemy z płynnym czytaniem, nauczyciel może sam 

przeczytać wierszyk na głos. Zadaniem klasy będzie zaznaczenie w wierszyku, czym odznacza 

się ekobohater = strażnik przyrody. 

Po odczytaniu i zaznaczeniu zadań ekobohatera uczniowie wraz z pomocą nauczyciela 

formułują i zapisują Zasady małego ekologa.  

Przykładowe zasady: 

1. Pamiętaj o oszczędzaniu wody. Zakręcaj wodę w kranie, gdy myjesz zęby. 

2. Segreguj śmieci. Wrzucaj je do odpowiedniego pojemnika. 

3. Jeśli zauważysz, że ktoś śmieci, zwróć uwagę tej osobie. Wszyscy powinni dbać  

o środowisko. 

4. Sprzątaj po swoim pupilu. 

5. Oszczędnie korzystaj z papieru – staraj się wykorzystać obie strony kartki. 

6. Pamiętaj o zgaszeniu światła, gdy wychodzisz z pokoju. Wyłączaj radio, telewizor oraz 

komputer, gdy już z nich nie korzystasz. 

 

4. Zadanie domowe:  

W jaki sposób dbam o środowisko w swoim domu? Każdy uczeń powinien zapisać 4-5 

przykładów działań, które wykonuje ze swoją rodziną, mając na celu ochronę środowiska (np. 

segregacja śmieci, żarówki energooszczędne itp.). 
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LEKCJA DRUGA 

ZWIERZĘTA CHRONIONE 

1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (załącznik, zadania 4-8). Uczniowie spośród 

przedstawionych zwierząt (zad. 4) muszą wybrać zwierzęta występujące w filmie Szajbus  

i pingwiny.  

 

Prawidłowa odpowiedź: pingwin, kury, pies, lis 

 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że przedstawiony w filmie gatunek pingwina to pingwin mały. 

Dodatkowo nauczyciel przedstawia uczniom kilka informacji na temat tego gatunku. 

Uczniowie mogą zapisać te informacje w karcie pracy (zad. 5). 

 

Informacja dla nauczyciela:  

Pingwin mały to jeden z najmniejszych pingwinów. Posiada błyszczące niebiesko-szare  

i białe pióra. Spędza on całe dnie na połowie ryb w płytkich przybrzeżnych wodach, w nocy 

śpi w gnieździe na brzegu. Gniazdo buduje w zagłębieniach skalnych lub w jamce wykopanej 

w piasku. (Wskazówka: Nauczyciel może zapytać uczniów, czy pamiętają, gdzie spały filmowe 

pingwiny? Dlaczego pingwiny w filmie spały w specjalnych budkach zbudowanych przez 

człowieka? Czy budki były specjalnie zbudowane, żeby lisy nie mogły się do nich dostać?) 

Pingwin mały osiąga od 35 cm do 50 cm wzrostu i waży zaledwie do 3 kilogramów 

(Wskazówka: nauczyciel może pokazać dzieciom, ile to jest 35-50 cm.) Zamieszkuje on 

Australię Południową i Nową Zelandię. 

 

2. Nauczyciel na przykładzie filmu wyjaśnia uczniom, co oznacza termin zwierzęta chronione. 

Klasa wykonuje kolejne zadanie z karty pracy (zad. 6). 

 

Prawidłowa odpowiedz: pingwin 

 

Informacja dla nauczyciela:  

Określenie zwierzęta chronione oznacza, że gatunek, którego reprezentantów jest bardzo 

mało w danym państwie, zostaje objęty prawną ochroną. Za krzywdzenie tych zwierząt i 

narażanie ich na niebezpieczeństwo grozi kara. 

 

Nauczyciel pyta uczniów, czy w filmie ktoś specjalnie chciał zagrozić pingwinom? Jeśli 

uczniowie mają problem z przypomnieniem sobie fabuły, nauczyciel naprowadza uczniów 

pytaniami. Czy była pewna osoba, która specjalnie wypuszczała lisa? Kto przychodził w nocy 

z klatką na wyspę?  

 

Przykładowa odpowiedź: W filmie jeden z pracowników rezerwatu zakrada się na wyspę 

nocą. Z klatki wypuszcza lisa, który poluje na małe pingwiny i zagraża ich życiu. 

 

3. Nauczyciel pyta uczniów, przed czym należy chronić zwierzęta, w jaki sposób  

i dlaczego podejmują dane działanie? Nauczyciel dzieli tablicę na trzy części pod hasłami 
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PRZED CZYM?, W JAKI SPOSÓB?, DLACZEGO?, na której będzie zapisywał odpowiedzi 

uczniów. Wszystkie zapisane pomysły uczniowie zapisują na karcie pracy (zad. 7). 

 

Przykładowe odpowiedzi: 

PRZED CZYM? W JAKI SPOSÓB? DLACZEGO? 

Przed innymi zwierzętami 

(drapieżnikami). 

Budując rezerwaty. Aby mieć kontrolę nad 

liczebnością. Aby istniało 

miejsce, gdzie zwierzęta 

mogą żyć bezpiecznie. 

Przed głodem w zimę. Budując karmniki. Aby miały co jeść. 

Przed wyginięciem. Zakazując odstrzału. Aby utrzymać gatunek przy 

życiu. 

 

4. Nauczyciel tłumaczy uczniom, że musimy zwierzęta chronić, ale często to zwierzęta chronią i 

pomagają nam. 

Używając zdjęć z kart pracy (zad. 8), uczniowie powinni nazwać każdego wyspecjalizowanego 

czworonoga, opisując po 2-3 funkcje. 

 

Przykładowa odpowiedz: 

  PIES …Przewodnik… 

  ZADANIA: 

1. pomoc przy przejściu dla pieszych, 

2. ochrona swojego pana, 

3. asystowanie przy codziennych zadaniach, np. przy noszeniu zakupów. 

 

 

O autorce: 

Joanna Lisiecka – absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 

kierunku ochrona środowiska. Turkowianka z urodzenia, Poznanianka  

z wyboru, wegetarianka z przekonania.  Aktywistka przyrodnicza  

i miłośniczka zwierząt. Interesuje się pedagogiką wczesnoszkolną  

i przedszkolną. Obecnie odbywa staż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. 
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KARTA PRACY 

 

Zad. 1 - Rozwiąż krzyżówkę. 

 

 

 

1. Miejsce, w którym mieszkały pingwiny. 

2. Jak na imię miała mała bohaterka filmu? 

3. Kto przychodził na wyspę liczyć pingwiny? 

4. Gdzie pingwiny składały jajka? 

5. Jak nazywał się obszar zamieszkiwany przez pingwiny, któremu groziło 

zamknięcie? 

6. Ile pingwinów naliczyli pracownicy pod koniec filmu? 

7. O jakiej porze dnia Szajbus kończył swoją pracę? 

8. Jakie zwierzęta zagrażały pingwinom? 

 

 1.       

 2.       

3.          

4.        

5.          
 

6.         

7.     
 

8.      
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Zad. 2 – Rozwiąż rebusy. 

 

                                                  

ML                                    KOMOTYWA = GIA 

        
 

 

 

    OCA                           OC                         AK                      JAG  Y=A 

        
 

 

 

 

GR KO  

             

                  EK          LO               O=A 
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Zad. 3 - Przeczytaj wiersz Mali strażnicy przyrody (J. Kasperkowiak)  

i podkreśl kolorem zielonym zadania ekobohatera. 

 

Mali strażnicy przyrody 

 Dziś ekologia modne słowo, 

 przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową. 

 Jej strażnikami się ogłaszamy, 

 od dziś przyrodzie my pomagamy. 

 Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, 

 musisz takiemu uwagę zwrócić. 

 Nie można przecież bezkarnie śmiecić, 

 to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. 

 

 Nie wolno łamać gałęzi drzew, 

 bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew. 

 A kiedy bocian wróci z podróży, 

 gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył. 

 Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić, 

 po co jej dzieci mają się smucić. 

 Niech barwny motyl siada na kwiatach, 

 żyje tak krótko, niech wolny lata. 

 

 A zimą nakarm głodne ptaki, 

 sikorki, wróble, wrony, szpaki.  

 Powieś na drzewie karmnik mały, 

 będą ci wiosną za to śpiewały. 

 Choć ekolodzy jeszcze z nas mali 

 uczyć będziemy tego wandali. 

 Matka natura nam, wynagrodzi, 

 jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.    
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Zasady małego ekologa 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................. 

6. .................................................................................................................. 

7. .................................................................................................................. 

8. .................................................................................................................. 

9. .................................................................................................................. 

10. .................................................................................................................. 
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Zad. 4 - Zaznacz kolorem zielonym pozytywnych, a czerwonym 

negatywnych zwierzęcych bohaterów występujących w filmie Szajbus  

i pingwiny 
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Zad. 5 - W wykropkowanym miejscu napisz krótkie informacje o pingwinie 

małym.  

Pingwin mały 

 

Kadr z filmu Szajbus i pingwiny, reż. Stuart McDonald, Australia 2015, dystrybucja: Kino Świat 

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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 Zad. 6 – Zaznacz na niebiesko zwierzę chronione, które wystąpiło  

w filmie. 
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Zad. 7 - Napisz po trzy przykłady przed czym, w jaki sposób i dlaczego tak 

chronimy zwierzęta. 

PRZED CZYM CHRONIMY: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................ 

DLACZEGO TAK CHRONIMY: 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  
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Zad. 8 - Do każdego zdjęcia dopisz funkcję, jaką wykonuje czworonożny 

pomocnik. 

PIES ……………………………………… 

ZADANIA: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

 

 

 

PIES ……………………………………… 

ZADANIA: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

 

 

PIES ……………………………………… 

ZADANIA:  

1. ............................................ 

2. ............................................ 

 

 

PIES ……………………………………… 

ZADANIA: 

1. ............................................ 

2. ............................................ 

 

PersianDutchNetwork - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=29586763 


