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Autorka: Joanna Mikołajczyk-Stecyna 

 

Konspekt lekcji do projekcji filmu Księga Dżungli  (reż. Jon Favreau, USA, Wielka Brytania 2016) 

 

Temat zajęć: Czy prawo dżungli to bezprawie? O surowych zasadach w królestwie zwierząt. 

 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Symbioza, antagonizm, pasożytnictwo – zależności w świecie zwierząt jako symbol relacji 

międzyludzkich. 

• Owczy pęd, krecia robota, małpie figle – czy kodeks Matki Natury to rzeczywiście prawo 

dżungli? 

• Czym się różni człowiek od innych zwierząt? Wstęp do ewolucji i systematyki ssaków. 

• Rola człowieka w ochronie przyrody. 

• O zwierzętach bez zwierząt: efekty specjalne w pogoni za hiperrealizmem. 

 

Czas realizacji:  trzy godziny lekcyjne 

Grupa wiekowa:  szkoła podstawowa, klasy IV-VI  

 

LEKCJA PIERWSZA 

 

Realizowane zagadnienie edukacyjne: 

• Symbioza, antagonizm, pasożytnictwo – zależności w świecie zwierząt jako symbol relacji 

międzyludzkich 

• Rola człowieka w ochronie przyrody. 

 

Cele operacyjne: 

uczeń/ uczennica 

• zna pojęcia: ekosystem, biocenoza, biotop; 

• potrafi wymienić różne ekosystemy; 

• potrafi wyjaśnić zależności ekologiczne i troficzne w ekosystemie; 

• potrafi wymienić charakterystyczne cechy zwierząt roślinożernych i mięsożernych; 

• formułuje proste wnioski z zadań, rozmów i analizy tekstu kultury. 

 

Formy i metody pracy: 

• heureza; 

• praca grupowa; 

• praca indywidualna; 
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• burza mózgów; 

• praca ze źródłem 

 

Pomoce dydaktyczne: 

• odtwarzacz audio, 

• duży arkusz papieru przyklejony do ściany, który stanie się częścią planszy tworzonej przez 

uczniów, 

• załącznik. 

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Zdefiniowanie pojęcia ekosystem na podstawie wrażeń z filmu Księga dżungli i dźwięków 

amazońskiego lasu deszczowego. [15 minut] 

 

Jeżeli istnieje taka możliwość, nauczyciel wraz z uczniami siada w kręgu. Prosi uczniów, żeby 

zamknęli oczy, w ciszy wsłuchali się w odgłosy dżungli i spróbowali zidentyfikować słyszane 

dźwięki. Przykładowe nagranie, zawierające tzw. muzykę naturalną, znajduje się pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=-IAfg_Iy7n8 (Relax24, Rainforest Reverie, natural sound of 

a rainforest for relaxation, dostęp: 25.03.2020) 

Nauczyciel zadaje pytania: 

• Do kogo należały te odgłosy? (odpowiedzi: zwierzęta, woda, wiatr) 

• Czy w dżungli chociaż przez chwilę była cisza? Dlaczego nie? (ciągle słychać odgłosy: wiatr, 

woda, zwierzęta dzienne i nocna, ptaki, owady) 

• Co tworzy dżunglę? Przypomnijcie sobie sceny z filmu. (drzewa i egzotyczne rośliny, wiele 

gatunków zwierząt, martwe drzewa oblepione lianami, trzask suchych gałęzi, małpy, 

pszczoły, rozejm zwierząt podczas suszy – różnorodność dźwięków i barw.) 

Nauczyciel definiuje pojęcie ekosystemu i zapisuje na tablicy:  

• Ekosystem (dżungla)=biocenoza (zwierzęta, rośliny)+biotop (woda, nasłonecznienie, 

gleba) 

Następnie pyta uczniów o to, jakie inne ekosystemy, oprócz dżungli, znają. (1/naturalne: las, 

jezioro, morze, łąka; 2/społeczne: szkoła, miasto, fabryka, wieś) 

 

2. Zdefiniowanie zależności troficznych i ekologicznych w ekosystemie. [25 min] 

a) Nauczyciel dzieli klasy na siedem grup. Każda grupa otrzymuje zdjęcia (przygotowane wcześniej 

przez nauczyciela; Załącznik nr 1 zawiera przykład dla każdej z nich) dotyczące poniższych 

zależności w świecie zwierząt: 

1. Drapieżnictwo (wilk, tygrys) – zabicie ofiary w celu zdobycia pożywienia. 

2. Ofiara (bawoły, zebry, jeżozwierz, paw) – konsument pierwszego rzędu, roślinożerca. 

3. Pasożytnictwo (niedźwiedź w stosunku do pszczół) – żywienie się ofiarą bez jej 

natychmiastowego zabijania (pasożyt potrzebuje żywiciela). 

4. Konkurencja (paw i jeżozwierz, Mowgli i małpy) – w celu zdobycia pokarmu, pozycji 

w stadzie lub terytorium. 

5. Komensalizm (słonie a reszta zwierząt) – jeden osobnik czerpie korzyści z obecności 

drugiego, któremu jest to obojętne. 
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6. Mutualizm (rodzina pszczela) – osobniki nie mogą bez siebie żyć. 

7. Protokooperacja (Mowgli i niedźwiedź, stado wilków) – razem jest raźniej, ale samotnie 

też osobnik przeżyje. 

Na podstawie fotografii należy opisać zjawisko. Grupa przygotowuje się 5 minut, po czym na 

forum prezentuje swoje zdjęcia i definiuje zjawisko. Grupa próbuje odnaleźć scenę w filmie 

obrazującą opisywane zjawisko lub przyporządkować do zjawiska określone zwierzęta. 

Nauczyciel zapisuje na tablicy, krótką definicję każdego zjawiska (jw.). Grupa przykleja zdjęcia, 

nad którymi pracowała na dużej planszy, która jest zawieszona na ścianie (lub przyczepia do 

tablicy korkowej), z podpisem zjawiska. 

b) Klasa skupia się na przykładach ofiary i drapieżcy. Wspólnie z nauczycielem wypisuje na tablicy 

cechy zwierząt (zwracając uwagę na ich źródło pokarmu). Należy wskazać także źródło 

pożywienia w przypadku komensalizmu, ponieważ przedstawione zwierzęta należą do grupy 

padlinożerców i destruentów. 

• Cechy zwierząt mięsożernych: pazury, kły, ostry dziób, zwinność, szybkość, siła 

• Cechy zwierząt roślinożernych: słabe zęby, rogi, kolce, maskująca barwa, szybkość, 

zwinność 

Następnie ma miejsce wspólne zdefiniowanie i zapisanie na tablicy schematu łańcucha 

troficznego (obieg materii w ekosystemie): 

• rośliny → roślinożercy → drapieżnicy → padlinożercy i destruenci → nawóz dla roślin 

 

 

LEKCJA DRUGA 

 

Realizowane zagadnienie edukacyjne: 

• Symbioza, antagonizm, pasożytnictwo – zależności w świecie zwierząt jako symbol relacji 

międzyludzkich 

• Rola człowieka w ochronie przyrody. 

 

Cele operacyjne: 

uczeń/ uczennica 

• potrafi wyjaśnić pojęcia: symbioza, antagonizm, egoizm, altruizm, współżycie społeczne; 

• potrafi przyporządkować zależności ekologiczne i zależności społeczne; 

• zna zasady funkcjonowania natury jako układu wzajemnych powiązań; 

• potrafi wytłumaczyć rolę człowieka w ochronie przyrody; 

• formułuje proste wnioski z zadań, rozmów i analizy tekstu kultury. 

 

Formy i metody pracy: 

• heureza, 

• praca grupowa, 

• burza mózgów, 

• praca indywidualna. 
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Pomoce dydaktyczne: 

Plansza z ze zdjęciami obrazującymi podpisane zależności ekologiczne, która została przygotowane na 

lekcji pierwszej (Załącznik  nr 2). 

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Krótkie przypomnienie zagadnień omówionych na lekcji poprzedniej poprzez prezentację 

planszy, którą uczniowie wspólnie przygotowali podczas lekcji pierwszej. [5-7 minut] 

 

Nauczyciel zadaje pytania: 

 

• Co to jest drapieżnik i jakie ma cechy?  

• Czym się żywią?  

• Jaką rolę pełnią destruenci? (rozkładają resztki, które stają się nawozem dla roślin) 

• Co to są producenci? (to rośliny, produkują tlen i są pokarmem dla roślinożerców) 

• Na czym polega pasożytnictwo, konkurencja, komensalizm, mutualizm i protokooperacja? 

• Które zależności są korzystne dla obu stron, a które tylko dla jednej i dlaczego?(korzystne 

dla obu stron: mutualizm, protokooperacja; tylko dla jednej: komensalizm, pasożytnictwo, 

drapieżnictwo, konkurencja) 

 

2. Wprowadzenie pojęć [3 minuty]: 

• antagonizm – przeciwstawne dążenia, 

• symbioza – współdziałanie. 

Nauczyciel omawia z klasą, która z zależności jest korzystna, a która niekorzystna.  

 

3. Zadanie: zależności ekologiczne a role społeczne. [20 minut] 

Nauczyciel dzieli klasę na pary/trójki. Każda grupa otrzymuje zdjęcia obrazujące lub teksty 

opisujące (zawarte w Załączniku nr 2 materiały posiadają charakter poglądowy) : 

1. myśliwych (drapieżnictwo), 

2. zjawisko mobbingu (drapieżnictwo), 

3. pasożytnictwo 1, 

4. pasożytnictwo 2, 

5. konkurencję 1, 

6. konkurencję 2, 

7. konkurencję 3, 

8. komensalizm 1, 

9. komensalizm 2, 

10. mutualizm 1, 

11. mutualizm 2, 

12. protokooperację. 

 

Nauczyciel zna opisy zdjęć, natomiast uczniowie nie. Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie 

zdjęć do określonych zależności ekologicznych [3 minuty] i wytłumaczenie klasie, dlaczego tak 

uważają [1 minuta na parę]. 
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1. Człowiek i przyroda [5 minut] 

Nauczyciel omawia z klasą problem na podstawie filmu i zdjęć ze zbioru Pasożytnictwo 2. 

Wskazówka: warto przywołać następujące sceny z filmu: pożar dżungli (człowiek jako pasożyt), 

uratowanie słoniątka (człowiek pomaga przyrodzie, której jest częścią) 

 

2. Wprowadzenie pojęć [5 minut]: 

• egoizm (zdrowy jako asertywnośc lub skrajny jako antagonizm do reszty społeczeństwa); 

• altruizm (zdrowy jako służenie innym lub skrajny jako antagonizm względem siebie); 

• współżycie społeczne, czyli przyjmowanie różnych ról społecznych. 

 

3. Podsumowanie zajęć. [5 minut] 

 

Lekcja trzecia 

Realizowane zagadnienie edukacyjne: 

• Czym się różni człowiek od innych zwierząt, a w czym jest podobny? Wstęp do ewolucji 

i systematyki ssaków. 

• Owczy pęd, krecia robota, małpie figle – czy kodeks Matki Natury to rzeczywiście prawo 

dżungli? 

• O zwierzętach bez zwierząt: efekty specjalne w pogoni za hiperrealizmem. 

 

Cele operacyjne: 

uczeń/ uczennica: 

• potrafi wymienić różnice i podobieństwa między człowiekiem a zwierzętami, 

• zna pojęcie ewolucji jako wykształcenia kolejnych form z już istniejących 

• zna prawo natury, 

• wie, które cechy są charakterystyczne tylko dla człowieka, 

• formułuje proste wnioski z zadań, rozmów i analizy tekstu kultury. 

 

Formy i metody pracy: 

• heureza, 

• praca grupowa, 

• praca indywidualna, 

• elementy pantomimy. 

 

Pomoce dydaktyczne: 

• Sprzęt audiowizualny do odtwarzania plików video, 

• tablica i flamaster lub tablica i kreda, 

• nagrody w postaci cukierków/ołówków/notesików/nalepek itp. lub plusów i ocen. 

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Wstęp do ewolucjonizmu [5-10 minut]. 
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Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje zadanie omówienia poszczególnych 

scen z filmu i porównania Mowgliego do poszczególnych zwierząt. 

• Wyścig z panterą na początku i na końcu filmu (Mowgli a pantera, kiedy wygrał, kiedy 

przegrał?) 

• Zdobycie miodu dla niedźwiedzia (Mowgli a niedźwiedź i pszczoły, jak to się udało?) 

• Uratowanie słoniątka (Mowgli a słonie, jakie były relacje chłopca ze słoniami?) 

• Walka z tygrysem (Mowgli a tygrys, dlaczego chłopiec wygrał?) 

 

Należy zwrócić uwagę na cechy fizyczne człowieka w porównaniu z innymi zwierzętami, a także 

podkreślić tzw. „sztuczki” chłopca. Dlaczego chłopiec używał „sztuczek”? 

Klasa omawia efekty pracy każdej grupy na forum i wyciąga wnioski na temat: 

• różnic fizycznych między człowiekiem a zwierzętami, 

• cech poznawczych chłopca (rozwój mózgu, przewidywanie, nauka na błędach), 

• podobieństw człowieka do zwierząt (fizjologia, ból, opieka nad młodymi, funkcjonowanie  

w stadzie), 

 

Wskazówka: warto wprowadzić pojęcie ewolucji jako wykształcanie nowych form z form już istniejących. 

 

2. Omówienie ewolucji filmów z udziałem zwierząt. [15 minut] 

Nauczyciel prezentuje pięć fragmentów filmów z udziałem zwierząt (dostęp: 26.03.2020): 

• zwiastun filmu Lew, czarownica i stara szafa (reż. Andrew Adamson, 2005): 

https://youtu.be/LshOd31d-yE, 

• zwiastun filmu Księga dżungli (reż. Stephen Sommers, 1994): https://youtu.be/L8LC-wPUdqE 

(udział żywych zwierząt), 

• zwiastun filmu Księga dżungli (reż. Jon Favreau, 2016):  https://youtu.be/_oAaDaL_PQ8, 

• fragment wybranego dokumentu przyrodniczego (np. zwiastun produkcji Planet Earth II: 

https://youtu.be/c8aFcHFu8QM). 

Nauczyciel zadaje pytania: 

• Czym różniły się zwierzęta w filmach? (Ich postaci były wykreowane na różne sposoby: 

przebrani ludzie, prawdziwe zwierzęta, efekty komputerowe) 

• Które zwierzęta były prawdziwe? (W „Księdze dżungli” z 1994 roku, w dokumencie 

przyrodniczym) 

• W jakich filmach występują zwierzęta? (Filmy fabularne, przyrodnicze) 

 

3. Prawo dżungli [10 minut]  

Nauczyciel odczytuje na głos fragment książki Rudyarda Kiplinga pt. Druga księga dżungli (dostęp on-

line: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kipling-druga-ksiega-dzungli/): 

 

Prawo wilków: 

Oto jest zbiór Praw Dżungli – jak niebo wieczysty, niemylny. 

Ginie wilk, co je łamie, wilk co ich słuch jest szczęśliwy i silny. 

Jak pnącza co pień opasują, tak prawo się wokół nas winie: 

Bo wilk jest siłą drużyny, a wilka siła – w drużynie. 
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Klasa zastanawia się wspólnie z uczniami nad jego treścią: 

• Jakie jest prawo wilków? Łatwe, trudne, krótkie, długie, ważne, nieważne? 

• Czy przestrzeganie zasad pomogło/zaszkodziło chłopcu? (Pomogło w ostatecznej walce 

z tygrysem.) 

• Czy ludzie przestrzegają podobnego prawa? (Tak, ludzie mają różne kodeksy prawne, ale 

najważniejszy jest szacunek w stosunku do drugiego człowieka, zwierząt i dóbr naturalnych.) 

• Kiedy człowiek łamie Prawo Natury? (Kiedy nadmiernie eksploatuje naturę z powodu 

niezaspokojonych żądzy i ambicji.) 

• Kiedy zwierzę zabija? (Kiedy jest głodne, gdy walczy o terytorium.) 

• Które zwierzęta w filmie miały typowo ludzkie cechy, które naturalnie nie występują 

w świecie zwierząt? (np. tygrys – chęć zemsty, okrucieństwo, orangutan – chęć posiadania 

władzy) 

 

4. Wprowadzenie związków frazeologicznych z udziałem zwierząt. [5-10 minut] 

Kalambury, podział klasy na pięć drużyn. Jedna drużyna pokazuje hasła, pozostałe zgadują. 

Punkty zostają zapisane na tablicy. Zwycięska drużyna otrzymuje plusy/oceny lub 

ołówki/cukierki/owoce/notesiki/itp. 

Hasła:  

• owczy pęd  

• krecia robota  

• małpie figle 

• końskie zdrowie 

• krokodyle łzy 

 

Nauczyciel omawia znaczenie frazeologizmów i ich źródło. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik  nr 1: 1. Drapieżnik: 

 
Orzeł bielik. Źródło: domena publiczna (Jean Beaufort / Publicdomainpictures.net) 

 

 
Wilk. Źródło: domena publiczna (Mikhail Denishchenko  / Publicdomainpictures.net) 
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2. Ofiara: 

 

 
Antylopa Dikdik. Źródło: domena publiczna (Jean Beaufort  / Publicdomainpictures.net) 

 

 
Łoś. Źródło: domena publiczna (Mikhail Denishchenko  / Publicdomainpictures.net) 
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3. Pasożytnictwo: 

 
Komar. Źródło: domena publiczna (jcomp / Freepik) 

 

 
Wachlarzowiec olbrzymi (grzyb). Źródło: domena publiczna (Axel Kuhlmann  / Publicdomainpictures.net) 
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4. Konkurencja: 

 
Wilki. Źródło: domena publiczna (CC0 Community  / Publicdomainpictures.net) 

 

 
Młode samce jelenia. Źródło: domena publiczna (Sheila Brown  / Publicdomainpictures.net) 
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5. Komensalizm: 

 
Ryba błazenek i ukwiały. Źródło: domena publiczna (Petr Kratochvil  / Publicdomainpictures.net) 

 

6. Mutualizm: 

 
Pszczoła i kwiat. Źródło: domena publiczna (Petr Kratochvil  / Publicdomainpictures.net) 
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7. Protokooperacja : 

 

 
Mrówki i mszyce. Źródło: domena publiczna (Peter Häger / Publicdomainpictures.net) 
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Załącznik nr 2: Role społeczne 

 

Drapieżnictwo 1 (myśliwy/rybak/wędkarz...) 

 
Wędkarz. Źródło: domena publiczna (Freepik) 

 

Drapieżnictwo 2 (mobbing) 

 
Mobbing. Źródło: domena publiczna (rawpixel.com / Freepik) 



15 

 

Pasożytnictwo 1 

 

 
Kradzież. Źródło: domena publiczna (mohamed mahmoud hassan / Publicdomainpictures.net 

 

 

 
Ściąganie na egzaminie. Źródło: domena publiczna (Pressfoto / Freepik) 
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Pasożytnictwo 2 

 

 
Zaśmiecona plaża. Źródło: domena publiczna (Ian L / Publicdomainpictures.net 
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Zanieczyszczenie powietrza. Źródło: domena publiczna (mohamed mahmoud hassan / Publicdomainpictures.net 
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Konkurencja 1. 

 
Przeciąganie liny. Źródło: domena publiczna (Onlyyouqj / Freepik) 

 

 
Współzawodnictwo w pracy. Źródło: domena publiczna (Freepik) 
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 Konkurencja 2. 

 
Współzawodnictwo w pracy. Źródło: domena publiczna (Dawn Hudson / Publicdomainpictures.net 

 

 
Mecz hokeja na trawie. Źródło: domena publiczna (John Torcasio / Publicdomainpictures.net) 
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Mutualizm 1 

 
Praca zespołowa. Źródło: domena publiczna (mohamed mahmoud hassan / Publicdomainpictures.net 

 

Mutualizm 2: Julian Tuwim - Wszyscy dla wszystkich  

 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania, 

Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecie 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 

No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 

 

Tak dla wspólnej korzyści 

I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 

Mój maleńki kolego. 
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Protokooperacja 

 
Przyjaźń. Źródło: domena publiczna (Jean Beaufort  / Publicdomainpictures.net) 

 

 
Rodzina. Źródło: domena publiczna (mohamed mahmoud hassan / Publicdomainpictures.net) 


