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Autorka: Ewa Wrzesińska-Skrypko 

Scenariusz lekcji do filmu „Ania z Zielonego Wzgórza” (reż. John Kent Harrison, 

Kanada 2016) 

Temat: „Anno Shirley, dlaczego zawsze powodujesz tyle kłopotów?” O nietuzinkowej 

bohaterce książki i filmu. 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy IV-VI 

Czas realizacji: 1-2 godziny lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Charakterystyka literackiej i filmowej bohaterki. 

• Przyjaźń i miłość – dlaczego potrzebujemy innych ludzi? 

• Wyobraźnia jako lek na smutek i samotność.  

• Jakie konsekwencje mają nasze działania? 

• Gatunki i konwencje filmowe: komediodramat, film obyczajowy i adaptacja filmowa. 

Cele operacyjne: 

poznawcze – uczeń/ uczennica: 

• zna terminy: film obyczajowy i adaptacja filmowa;  

• wskazuje cechy powieści/filmu obyczajowego i podaje przykłady; 

• rozumie pojęcie charakterystyka; 

• uczy się charakteryzować postać filmową;  

• wymienia cechy dobrego przyjaciela. 

kształcące – uczeń/ uczennica: 

• utrwala umiejętność pisania krótkich samodzielnych notatek; 

• czyta i rozwija umiejętność odbioru tekstów kultury (film, książka);  

• utrwala umiejętność korzystania ze słownika; 

wychowawcze – uczeń/ uczennica: 

• pogłębia wrażliwość i wyraża swój stosunek do bohaterów; 

• uczy się, czym są konsekwencje decyzji i zdarzeń;  

• rozumie i potrafi wskazać motywy postępowania bohaterów;  

• rozwija w sobie abstrakcyjne myślenie; 

• uświadamia sobie wartość przyjaźni i miłości w życiu człowieka. 

Formy i metody pracy: 

• praca samodzielna, 

• praca w parach, 

 
1 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować 

proponowane zadania w krótszym czasie. 
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• praca grupowa, 

• rozmowa kierowana, 

• dyskusja, 

• swobodna rozmowa, 

• metoda śnieżnej kuli. 

Materiały dydaktyczne: 

• wydrukowane zestawy pytań dla każdego ucznia (załącznik nr 1),  

• wydrukowana grafika z motylem (załącznik nr 2) 

• wydrukowana tabela o gatunkach dla każdego ucznia (załącznik nr 3), 

• słowniki języka polskiego (np. PWN),  

• arkusze papieru,  

• flamastry,  

• pisaki itp.,  

• fragmenty filmów,  

• leksykony,  

• encyklopedie. 

Temat proponowany: Anna – niezwykła bohaterka filmu i książki. 

Przebieg lekcji: 

1. Nauczyciel rozpoczyna lekcję rozmową kierowaną dotycząca wrażeń z obejrzanego filmu 

Ania z Zielonego Wzgórza.  

Przykładowe pytania: Czy uczniom podobał się film? Co się podobało, a co nie? Czy coś 

było niezrozumiałe: może jak z innych czasów? Może jak z innego miejsca? Czy ktoś 

chciałby się znaleźć w sytuacji Ani, gdy przybywa do nowego domu? Co sądzą na temat 

Ani? Jaką postacią jest według nich? 

Każdy z uczniów ma za zadanie samodzielnie wypisać cechy Ani – zewnętrzne  

i wewnętrzne. Następnie uczniowie w parach opracowują poszczególne elementy 

charakterystyki, na poparcie wypisanych przez siebie cech przywołują wybrane 

fragmenty filmu. Każda para otrzymuje od nauczyciela inny zestaw, przykładowe 

zestawy: 

a) sposób okazywania uczuć, 

b) sposób mówienia i opisywania rzeczywistości, 

c) mimika twarzy i ruch ciała, 

d) postrzeganie otoczenia, przyrody, osób, nazywanie rzeczy i zjawisk, 

e) zachowanie w towarzystwie, 

f) stosunek do przyjaźni, 

g) postrzeganie swoich obowiązków itp. 

Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy oraz przykłady z filmu i zapisują w zeszycie 

cechy Ani. Podsumowując zadanie, klasa wymienia, o jakich cechach należy wspomnieć 

w charakterystyce postaci (opcjonalnie: klasa może wymienić je przed przydziałem 



3 
 

zadania związanego z charakterystyką Ani, a podział kategorii może odbyć się na 

postawie odpowiedzi uczniów). 

2. Nauczyciel mówi, że wśród cech Ani bardzo znaczące są spontaniczność i impulsywność, 

porywczość. Ania robi coś bez zastanowienia, a dopiero potem zastanawia się nad 

konsekwencją działań. Nauczyciel może zapytać, jak to jest w przypadku uczniów. 

Działają pod wpływem chwili czy bywają rozważni? Następnie nauczyciel rozdaje 

uczniom wydrukowane pytania i dwie możliwe odpowiedzi (załącznik nr 1). Klasa 

wspólnie zastanawia się, jakie konsekwencje może mieć każda z decyzji. 

Przykładowe odpowiedzi: 

 

 

 

Nie nauczyłeś/aś się na 
sprawdzian, ale masz możliwość 

ściągać. 

Ściągasz?

Konsekwencje: brak wiedzy 
mimo dobrej oceny, postąpienie 

wbrew zasadom etycznym 
i w przypadku przyłapania –
utrata zaufania nauczyciela.

Piszesz sprawdzian na tyle, na 
ile umiesz?

Konsekwencje: zła ocena, ale 
możliwość jej poprawienia, 

a tym samym zdobycia wiedzy. 

Grupa przyjaciół chce, żebyś 
uciekł/ła z lekcji.

Idziesz na wagary?

Konsekwencje: problemy w 
szkole, lekcja do nadrobienia, 

ale zadowolenie kolegów 
i poczucie akceptacji w 

grupie.

Zostajesz na lekcjach?

Konsekwencje: 
niezadowolenie przyjaciół, 

ale brak problemów 
w szkole.
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Po chwili namysłu i wypowiedziach chętnych osób następuje podsumowanie decyzji 

podjętych przez uczniów i podkreślenie, że wszystkie działania i decyzje mają swoje 

konsekwencje. Czasami trudno jest podjąć właściwą decyzję – niestety, często oznacza 

ona rezygnację z czegoś. 

3. Nauczyciel proponuje uczniom, żeby wymyślili nazwy dla rzeczy, zjawisk, przedmiotów 

szkolnych w taki sposób, jaki robi to Ania w filmie, czyli wielowyrazowo, kwieciście, nie 

w oczywisty sposób. Każdy uczeń wybiera sobie jakiś wyraz i próbuje go zastąpić 

synonimem w stylu Ani Shirley, np. staw – jezioro lśniących wód. Potem nauczyciel 

zadaje pytanie: Co daje wyobraźnia? Klasa prowadzi swobodną rozmowę. Na koniec 

nauczyciel idzie o krok dalej i pyta: A co daje miłość? Uczniowie nie mają odpowiadać 

na to pytanie, tylko mieć je w głowie podczas dalszej części zajęć. 

4. Uczniowie podejmują samodzielną pracę, zastanawiając się nad kilkuzdaniowym 

sformułowania (kilka zdań): „Przyjaźń dla mnie to…”. Uczniowie prezentują swoje 

odpowiedzi na forum klasy. Nauczyciel zadaje pytanie: Jak jest różnica między 

przyjaźnią  

a miłością, a co jest wspólne? Uczniowie odpowiadają w swobodny sposób. Nauczyciel 

może przywołać pytanie z poprzedniego zadania. Klasa wyciąga końcowe wnioski  

z dyskusji. 

5. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy, każda z nich opracowuje zadany przez nauczyciela 

temat: 

a) Prawdziwa przyjaźń – na czym polega? Uczniowie mają wypisać zasady 

przyjaźni, tworząc planszę. 

b) Obraz przyjaźni i miłości – grupa tworzy definicję przyjaźni i przedstawia swoją 

propozycję reszcie klasy na przykład w scence teatralnej.  

c) Czym jest przyjaźń i miłość? Uczniowie otrzymują kontur motyla (załącznik nr 

2). W największe pole skrzydeł wpisują wyrazy przyjaźń i miłość (jedno uczucie 

na jedno skrzydło). W pozostałych polach dopisują i dorysowują wszystko, co 

Bardzo chcesz mieć psa, ale 
rodzice mówią, że jeśli się 

zdecydujesz, to Ty będziesz 
musiał/ła się nim opiekować.

Decydujesz się na psa?

Konsekwencje: pozyskanie 
nowego pupila 

i przyjaciela, ale obowiązki 
związane z dbaniem 

o zwierzę. 

Rezygnujesz?

Konsekwencje: więcej 
wolnego czasu, ale brak 

psiego przyjaciela.
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kojarzy im się z tymi wyrazami (po haśle na jedno skrzydło) mają dopisać  

i dorysować wszystko, co im się kojarzy z przyjaźnią i miłością. 

Każda grupa przedstawia wyniki swojej pracy. Arkusze z wynikami pracy uczniów warto 

powiesić w klasie na dłużej. 

6. Nauczyciel na tablicy pisze zdanie „Ania z Zielonego Wzgórza to film…” i zadaje pytanie 

uczniom, jaki to gatunek filmowy. Wokół zdania metodą burzy mózgów zapisywane są 

skojarzenia uczniów związane z filmem, jego tematem i gatunkiem. Odpowiedzi, które 

powinny się pojawić to: historia Ani, życie Ani, zwykłe dni, szkoła, przyjaźń, pomoc  

w gospodarstwie, obyczaje itp. Nauczyciel może naprowadzać uczniów pytaniami, 

przykładowe pytania: 

a) Kto jest głównym bohaterem tego filmu? 

b) Czego dotyczy akcja filmu, o czym opowiada? 

c) Co spotyka Anię, jakiego rodzaju wydarzenia? 

d) Czy Was też mogły by spotkać takie wydarzenia? A może spotkały? 

e) Czego dowiadujemy się z takiego filmu? 

f) Jakie obyczaje poznajemy w filmie? itp. 

Uczniowie z pomocą nauczyciela uzupełniają zdanie na tablicy o słowo „obyczajowy”. 

Uczniowie sprawdzają znaczenie słowa w słowniku języka polskiego: „opisujący 

codzienne życie i obyczaje jakiegoś środowiska” (Słownik języka polskiego PWN). Na 

koniec wspólnie uczniowie wraz z nauczycielem tworzą definicję filmu obyczajowego, na 

przykład: opowieść wielowątkowa z głównym bohaterem lub bohaterką, której fabuła 

opiera się na fikcji, ale jest realistyczna, akcja może dziać się w dowolnym czasie, 

przedstawia obyczaje określonej grupy społecznej i środowiska. 

7. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi wydrukowaną tabelę (załącznik nr 3), gdzie 

wpisane są gatunki filmowe. Nauczyciel prezentuje kilka fragmentów filmów (np. sceny 

i zwiastuny, które są dostępne na portalu youtube.pl). Filmy powinny być tak wybrane, 

aby uczniowie je znali i z łatwością potrafili podać ich tytuły oraz dopasować  

do właściwego gatunku, np.: 

• fantasy: Władca Pierścieni, Harry Potter, Opowieści z Narnii: Lew, czarownica  

i stara szafa, 

• horror: Frankenstein, Koralina, Dracula, Za niebieskimi drzwiami, 

• film przygodowy: Złoty kompas, Bella i Sebastian, Indiana Jones, 

• film obyczajowy: Ania z Zielonego Wzgórza. 

Po każdym fragmencie uczniowie otrzymują trochę czasu na uzupełnienie tabeli. Po 

zakończeniu pracy nauczyciel sprawdza prawidłowość odpowiedzi uczniów, uczniowie 

wklejają tabele do zeszytów. 

8. Nauczyciel pisze na tablicy pojęcie: adaptacja filmowa. Uczniowie samodzielnie mają 

wyjaśnić znaczenie słów przy użyciu dostępnych słowników, leksykonów i encyklopedii. 

Zapisują definicję w zeszytach i omawiają ją z nauczycielem. 

9. Nauczyciel przeprowadza dyskusję na temat adaptacji, korzystając z pytań 

pomocniczych:  
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• Jakie trudności wynikają z adaptacji?  

• Po co dokonuje się adaptacji?  

• Jakie przykłady adaptacji znacie?  

W trakcie dyskusji powinny się wyłonić podobne do poniższych wnioski: 

Trudności wynikające z adaptacji: zróżnicowany odbiór literatury, różne wyobrażenia 

osób czytających (wyglądu postaci, przebiegu zdarzeń, krajobrazów), przełożenie 

fantastycznych postaci i zdarzeń na obraz, długość książki i filmu itd.  

Twórcy filmowi sięgają po adaptację, by poszerzyć krąg odbiorców, pokazać swój 

sposób odczytania danej powieści, zaprezentować własne wyobrażenie postaci itd.  

Przykłady adaptacji: Ania z Zielonego Wzgórza, Opowieści z Narnii: Lew, czarownica  

i stara szafa, Alicja w krainie czarów, Harry Potter, W pustyni i w puszczy, Potop, Pan 

Tadeusz, Władca Pierścieni i inne. 

Zadanie domowe: Napisz charakterystykę swojego przyjaciela/przyjaciółki. 

 

O autorce: 

Ewa Wrzesińska-Skrypko – z wykształcenia i upodobania związana ze 

słowem pisanym i mówionym. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas kilkunastoletniego doświadczenia 

współpracowałam jako redaktorka i korektorka z wieloma wydawnictwami  

i agencjami wydawniczymi. Od kilku lat zajmuję się kreowaniem rzeczywistości 

w Internecie i nie tylko na każdy możliwy sposób. Z przyjemnością angażuje 

się w projekty edukacyjne, które pozwalają łączyć wiele dyscyplin. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1

 

Nie nauczyłeś/aś się na 
sprawdzian, ale masz 

możliwość ściągać. 

Ściągasz?

Konsekwencje: 

Piszesz sprawdzian na tyle, na 
ile umiesz?

Konsekwencje:
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Grupa przyjaciół chce, żebyś 
uciekł/ła z lekcji.

Idziesz na wagary?

Konsekwencje:

Zostajesz na lekcjach?

Konsekwencje:

Bardzo chcesz mieć psa, ale 
rodzice mówią, że jeśli się 

zdecydujesz, to Ty będziesz 
musiał/ła się nim 

opiekować.

Decydujesz się na psa?

Konsekwencje:

Rezygnujesz?

Konsekwencje:
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Załącznik nr 2 

źródło grafiki: pixabay.com 

 

 

Załącznik nr 3 

Jaki to film? Tytuł Kto jest  

bohaterem? 

Gdzie i kiedy 

dzieje się  

akcja? 

fantasy    

western    

musical    

film przygodowy    

horror    

film fabularny    

 


