
MATERIAŁY EDUKACYJNE 
INSPIROWANE FILMEM „UPS 2! BUNT NA ARCE”



 Gatunek: animacja/ komedia/ familijny/ przygodowy

 Produkcja: Irlandia 2020 

 Reżyseria polskiej wersji językowej: Maciej Kosmala

 Dialogi: Grzegorz Drojewski

 Głosów użyczyli:

FINNY – Paweł Szymański
LEAH – Kasia Wincza
HAZEL – Izabela Kuna

DAVE – Jacek Kopczyński
CLYDE – Tomasz Lach

LEONARD – Aleksander Milwiw-Baron
JELLY – Laura Bączkiewicz

PATCH – Miriam Aleksandrowicz
SZYMPANS – Zbyszek Konopka

CLAM – Szymon Kuśmider

 W pozostałych rolach:
 Laura Trochimiuk, Noemi Żbikowska, Jakub Wieczorek, Agnieszka Mrozińska, Agnieszka  
 Castellanos-Pawlak, Jakub Gawlik, Małgorzata Gradkowska, Justyna Orzechowska, Elżbieta 
 Jędrzejewska, Weronika Łukaszewska, Grzegorz Borowski, Ignacy Martusewicz, Paweł Szczesny,  
 Jakub Kamieński i inni.
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Kontynuacja kinowego przeboju, który w 2015 roku podbił polskie ekrany i serca młodych 
widzów. Rozhuśtana morską falą opowieść o sympatycznych zwierzakach, które przemierzają 
oceany na pokładzie Arki Noego. Tym razem nasi bohaterowie będą musieli zmierzyć się  
z przezabawnymi zdarzeniami na statku, ale też z wulkanem, którego sejsmiczna aktywność 
zagraża żegludze. Sytuacja wygląda na mocno przechlapaną, ale od czego są specjaliści 
od mokrej roboty? Pora wziąć sprawy w swoje łapki i płetwy i dać nura w sam środek 
morskiej przygody. 
 
Arka Noego od tygodni dryfuje po otwartym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Finim i Idą na pokładzie. 
Niestety wciąż nie widać brzegu, a zapasy żywności powoli się kończą. Tym samym pokój między 
mięsożercami i roślinożercami zaczyna być zagrożony. Wszystko to prowadzi do serii niefortunnych 
zdarzeń, w wyniku których resztki jedzenia i nasi bohaterowie zostają wyrzuceni za burtę. Rozdzieleni 
przez fale trafiają do niezwykłych miejsc. Ida wraz z nowym kumplem Żelkiem zostaje uwięziona na 
odległej wyspie. Natomiast Fini budzi się bajecznym zakątku wypełnionym dziwnie znajomymi istotami. 
Stworzeniami, które żyją razem w harmonii, ale też z niepokojem spoglądają w kierunku coraz częściej 
dymiącego wulkanu. Kiedy wstrząsy sejsmiczne przybiorą na sile, Fini będzie musiał dokonać niemożliwego 
i zrobić wszystko, by uratować nowych przyjaciół, odnaleźć Idę oraz własną, pozostawioną na Arce 
rodzinę.
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„PLUSZCZAKI I GRIMPY – CZY ISTNIEJĄ?”

Cele operacyjne:
Dziecko: 
  dostrzega różnorodność gatunków w świecie zwierząt
  rozumie potrzebę ochrony gatunkowej zwierząt
  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
  rozwija umiejętność kulturalnego dyskutowania
  wzbogaca słownictwo
  rozwija sprawność ruchową
  szybko reaguje na sygnały słowne
  składa obrazek z 16 części
  rozwija spostrzegawczość wzrokową
  poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne
  zna sposoby łączenia różnych materiałów
  zgodnie współpracuje podczas pracy w zespole
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Cele ogólne:
  uświadomienie różnorodności organizmów w świecie przyrody
  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości poznawczej
  wdrażanie do wspólnego projektowania przestrzeni i podziału czynności podczas pracy zespołowej
  integrowanie dzieci poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych zadań

Formy pracy: 
 indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, ekran, rzutnik; dla każdego dziecka: koperta z fotosem z filmu „Ups 2! Bunt 
na Arce” pociętym na 16 części; elementy konstrukcyjne (klocki, kartony, pudełka kartonowe,  
styropian, sklejka), materiały do łączenia (klej, taśma samoprzylepna, spinacze, sznurki, druciki),  
narzędzia (nożyczki, zszywacz), plastelina, szarfy w dwóch kolorach

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla 5-latków

1
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 
Nawiązanie do filmu „Ups 2! Bunt na Arce”:
  swobodne wypowiedzi dzieci na temat bohaterów filmu i ich przygód

„Zgadnij, kto to?” – układanie fotosu z 16 części:
  indywidualna praca dzieci
  sprawdzenie poprawności wykonania zadania
  dzielenie się spostrzeżeniami
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„Ups 2! Bunt na Arce” – oglądanie oficjalnego zwiastuna filmu w serwisie YouTube:
 https://www.youtube.com/watch?v=TUbRjKNEQro

  opisywanie wyglądu pluszczaków i grimpów, sposobu poruszania się, odżywiania oraz zwyczajów
   pluszczaki – roślinożerne pluszowe stworki z futrem w żywych kolorach i trąbą zamiast nosa; w sytuacji 
    zagrożenia życia wydzielają chmurę błękitnego gazu, który odstrasza napastników brzydkim zapachem;  
    mają niezdarne, powolne ruchy; potrafią świecić w ciemności i dobrze pływać; cechuje je ufność, optymizm  
    i chęć niesienia pomocy innym, nigdy nie zostawiają nikogo w potrzebie
   grimpy – to drapieżniki, które żyją samotnie i polegają tylko na sobie; mają ostre kły i pazury; są mięsożerne
  zwrócenie uwagi na organizację życia pluszczaków w kolonii
   współpraca, życzliwość, radość, wzajemna pomoc, …
  
„Co to jest kolonia?” – burza mózgów:
  zapoznanie dzieci z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
  swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
  wybór najtrafniejszych wypowiedzi
   kolonia to  ścisłe i trwałe lub czasowe skupisko organizmów jednego gatunku (np. kolonia bakterii, koralowców) lub też czasowe i luźne 
     skupisko zwierząt jednego gatunku (np. kolonie lęgowe kormoranów, pingwinów, mew) / https://encyklopedia.pwn.pl
  
„Kolonia pluszczaków” – konstruowanie z różnorodnego materiału:
  zwrócenie uwagi na wygląd kolonii pluszczaków oraz ich współpracę podczas wykonywania zadań
  zachęcenie do wykonania siedliska dla kolonii pluszczaków
  podział dzieci na zespoły
  praca zespołowa: wspólne projektowanie przestrzeni i planowanie podziału czynności przy wykonywaniu  
   potrzebnych elementów, samodzielny dobór materiałów
  konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnorodnych klocków  i nietypowych materiałów oraz surowców wtórnych
   zapoznanie ze sposobami łączenia różnych materiałów (np. kleje, taśma samoprzylepna, spinacze,  
     zszywacze)
  umieszczenie mieszkańców kolonii (ulepionych z plasteliny) w wybranych miejscach
  sprzątanie stanowisk
  podsumowanie działań i osiągnięć dzieci
  zorganizowanie wystawy prac
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„Znajdź swoją parę!” – zabawa orientacyjno-porządkowa:
  dzieci podzielone na dwie grupy (pluszczaków i grimpów) otrzymują szarfy w dwóch kolorach
  dzieci rozbiegają się na sygnał w dowolnych kierunkach, a na polecenie dobierają się parami tak, jak zapowie 
   prowadząca:
   żeby obydwa kolory znalazły się w parze
   by jednakowe kolory szarf znalazły się w parze
  para, która pierwsza poda ręce, ta prowadzi korowód dookoła sali

„Pluszczaki i grimpy – czy istnieją?” – próba dyskusji:
  wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
  próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
  podejmowanie prób obrony własnego zdania
  podsumowanie dyskusji przez nauczyciela
   są to gatunki zwierząt stworzone specjalnie na potrzeby filmu

„Potworne zwierzęta” – oglądanie fotografii i krótkich filmów przedstawiających mniej znane niezwykłe zwierzęta 
żyjące w wodzie:
https://www.popularne.pl/potworne-zwierzeta/

  opisywanie wyglądu zwierząt
  dzielenie się spostrzeżeniami
  zwrócenie uwagi na różnorodność gatunków zwierząt i konieczność ich ochrony
  

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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„ARKA NOEGO”

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  zna historię biblijnego potopu
  wie, jakie przesłanie niesie biblijny tekst o potopie
  wie, jaką rolę pełnił Noe w czasie potopu
  rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
  wzbogaca słownictwo
  koloruje obrazek w programie graficznym, korzystając z wybranych narzędzi
  potrafi wydrukować lub zapisać pracę na dysku
  szybko reaguje na sygnały słowne
  składa obrazek z 12 części
  rozwija spostrzegawczość wzrokową
  czyta proste wyrazy i przyporządkowuje napisy do obrazków
  poszerza doświadczenia plastyczne
  bawi się przy muzyce
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Cele ogólne:
  zapoznanie z biblijną opowieścią o Arce Noego
  wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych
  kształtowanie pożądanych postaw etycznych i moralnych
  rozwijanie ciekawości poznawczej z uwrażliwieniem na dziedzictwo kulturowe

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna, drukarka, karta pracy dla każdego ucznia („Potop 
i Arka Noego”), kredki, krzesełka, opaski na głowę dla uczestników zabawy, kartka z opowieścią o Arce 
Noego, fotografie przedstawiające tęczę, kolorowe paski, gąbki do mycia naczyń, kartki formatu A4, farby 
plakatowe, pędzelki, pojemniki na wodę

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas 0 szkoły podstawowej
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Nawiązanie do filmu „Ups 2! Bunt na Arce”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat przygód bohaterów filmu

„Arka Noego” – oglądanie filmu animowanego w serwisie YouTube (5’55):
https://www.youtube.com/watch?v=9uQTdBrUXps
 

   wyjaśnienie pojęcia: arka
   według Biblii: statek, na którym Noe ocalił z potopu siebie, swoją rodzinę i wybrane zwierzęta
  opisywanie wyglądu Arki
  dzielenie się uwagami na temat przyczyn zbudowania Arki
  określanie czasu trwania potopu
  wymienianie ocalałych postaci oraz zwierząt
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„Arka Noego” – kolorowanka online:
https://www.kolorowankionline.net/arka-noego

  pokaz narzędzi w programie graficznym oraz ich zastosowania
  kolorowanie obrazka z wykorzystaniem wybranych narzędzi
  zapisywanie pracy na dysku lub drukowanie
  prezentacja wydruków na forum klasy
  podsumowanie umiejętności i osiągnięć uczniów
  zorganizowanie wystawy prac

„Arka Noego” – układanie puzzli online:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/200744-uk%C5%82adanka-ze-zwierz%C4%99tami

  oglądanie obrazka
  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
  posługiwanie się pojęciem para przy określaniu zbioru dwuelementowego
  wybieranie poziomu trudności (np. 12 elementów)
  układanie puzzli
  opisywanie obrazka

„Zwierzęta na Arce” – rysunek z opisami:
https://wordwall.net/pl/resource/1192448/religia/arka-noego

  rozpoznawanie i nazywanie mieszkańców Arki
  odczytywanie wyrazów
  przyporządkowanie wyrazów do postaci
  przeciąganie i upuszczanie pinezek w odpowiednich miejscach
  sprawdzenie poprawności wykonania zadania

„Potop i Arka Noego” – łączenie w pary:
https://bibliadladzieci.com/wp-content/uploads/2017/03/Potop-i-arka-Noego_po%C5%82%C4%85cz-obrazki.pdf 

  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
  wyszukiwanie par zwierząt tego samego gatunku
  łączenie w pary
  sprawdzenie poprawności wykonania zadania
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„Arka Noego” – zabawa integracyjna:
  zapoznanie uczniów z zasadami zabawy
   nauczyciel zaprasza do zabawy 14 chętnych uczniów wraz z krzesełkami i dzieli ich na dwie grupy
   ustawia krzesełka w niewielkich odstępach w dwóch rzędach naprzeciw siebie (po 7 krzesełek)
   następnie rozdaje uczniom opaski na głowę, informując, jakim są zwierzęciem (tygrys, żyrafa, słoń,  
    hipopotam, lew, kruk, gołąb)
   uczniowie zajmują miejsca na krzesełkach (każda grupa w innym rzędzie)
  nauczyciel czyta opowieść o Arce Noego, a kiedy zostanie wymieniona nazwa zwierzęcia, to każde z nich 
   (jednocześnie z obu grup) musi wstać, jak najszybciej obiec arkę dookoła i wrócić na swoje miejsce; jeśli  
   prowadzący wymieni słowo zwierzęta, to zadanie wykonują wszyscy uczestnicy zabawy
   nie należy wcześniej informować przystępujących do zabawy o trudnościach poszczególnych ról
   tekst należy czytać wolno, w taki sposób, aby każdy zdążył wrócić na swoje miejsce
   można zwiększyć liczbę zwierząt tak, aby w zabawie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie
 

„Kolorowa tęcza” – praca plastyczna:
  przypomnienie symboliki tęczy w nawiązaniu do opowieści o Arce Noego
   Pan Bóg stworzył tęczę na znak, że już nigdy nie ześle na Ziemię potopu
  oglądanie fotografii przedstawiających tęczę
  układanie tęczy z kolorowych pasków zgodnie z kolejnością występowania kolorów
  nazywanie kolorów tęczy i przeliczanie
  malowanie tęczy gąbką do mycia naczyń
    https://www.youtube.com/watch?v=1q49n6yWQos&t=51s 

  podsumowanie działań uczniów
  zorganizowanie wystawy prac

„Tęcza” – słuchanie piosenki w wykonaniu zespołu My3:
https://www.youtube.com/watch?v=snzHV-yNjj4 

  swobodne interpretacje ruchowe przy muzyce

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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Pewnego razu Pan Bóg rozgniewał się, gdyż stworzeni przez Niego ludzie często kłócili się ze sobą, popełniali 
wiele złych czynów. Postanowił więc, że ześle na ziemię wielką powódź, która wszystko zniszczy, ale uratuje 
Noego, jedynego człowieka, który był bardzo dobry. Pan Bóg poprosił Noego, żeby wybudował dużą arkę, 
która miała być ocaleniem dla niego i jego rodziny, dla licznych zwierząt i ptactwa, miała też pomieścić zapasy 
żywności i paszy dla zwierząt.  
Noe rozpoczął budowę ogromnej arki, a kiedy arka była już gotowa zaczął wprowadzać na nią zwierzęta po 
parze z każdego rodzaju. Szły na dwóch łapach, na czterech, małe i duże, m.in.:  tygrysy, lwy, żyrafy, słonie  
i hipopotamy. Oczywiście Noe zabrał też do arki najróżniejsze ptaki, a wśród nich kruki i gołębie. Gdy wszyscy 
już znajdowali się na arce, Bóg zamknął za nimi drzwi i spuścił na ziemię wody potopu. Arka unosiła się ponad 
ziemią razem z wodą coraz wyżej. Wody zakryły nawet wysokie góry. Wyginęli wszyscy ludzie oraz istoty żyjące 
na ziemi. 
Potop trwał wiele długich dni, a arka pływała po wodach. Wszystkie zwierzęta żyły w zgodzie i nigdy nie kłóciły 
się ze sobą, Po 40 dniach deszcz przestał padać. Wody zaczęły bardzo wolno opadać i ustępować z ziemi. 
Wreszcie arka zatrzymała się na wysokich górach – Ararat. Noe chciał sprawdzić, czy już może opuścić arkę  
i zejść na ziemię. Wypuścił więc kruka, by ten znalazł suchy ląd. Ale kruk powrócił na arkę. Potem wypuścił Noe 
gołębicę, ale i ona nie znalazła suchego miejsca i wróciła do arki. Noe zaczekał kilka dni i jeszcze raz wypuścił 
gołębicę. Tym razem powróciła ona z listkiem w dziobie. Wiedział już Noe, że wody opadły. Poczekał Noe 
jeszcze kilka dni i jeszcze raz wypuścił gołębicę, ale tym razem nie powróciła ona na arkę. Wtedy Noe opuścił 
arkę i z radością dziękował Bogu za ocalenie. Pan Bóg pobłogosławił Noego i jego synów i obiecał, że już nigdy 
nie ześle na ziemię potopu. A znakiem tej obietnicy uczynił tęczę – łuk siedmiobarwny, który w promieniach słońca 
ukazuje się na niebie i tak łączy niebo z ziemią. 
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„ZWIERZĘTA NA ARCE”

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  rozpoznaje wybrane gatunki dzikich zwierząt
  wymienia przykłady gatunków zwierząt, które wyginęły
  wskazuje przyczyny tego zjawiska
  wyjaśnia potrzebę dbania o przyrodę
  wie, jaki jest wpływ działań człowieka na środowisko
  wskazuje wzajemne zależności występujące w przyrodzie
  wie, co sprzyja zgodnemu życiu człowieka i zwierząt
  wie, co to jest zrównoważony rozwój
  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
  rozwija umiejętność kulturalnego dyskutowania
  wyszukuje i wykreśla nazwy zwierząt w diagramie
  rozwija spostrzegawczość wzrokową i pamięć słuchową
  wie, jak wygląda zewnętrzna warstwa ciała zwierząt
  bawi się przy muzyce
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Cele ogólne:
  zapoznanie z wyglądem i nazwami wymarłych gatunków zwierząt
  wdrażanie do rozumienia potrzeby i konieczności dbania o życie na Ziemi
  kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą
  rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna, karta pracy dla każdego ucznia (diagram 
wykreślanki)

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas I szkoły podstawowej

1

2

3

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 
Nawiązanie do filmu „Ups 2! Bunt na Arce”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat przygód bohaterów filmu

„Potop – tonacja D-dur” – słuchanie piosenki w serwisie YouTube (3’32):
https://www.youtube.com/watch?v=t1bXgPdkkho
 

   wymienianie nazw zwierząt występujących w piosence
   nauka refrenu piosenki
   śpiewanie refrenu w zespołach i całą grupą

„Zwierzęta na Arce” – wykreślanka:
file:///C:/Users/vilcz/Downloads/wykre%C5%9Blanka-zwierz%C4%99ta.pdf

file:///C:/Users/vilcz/Downloads/wykre%C5%9Blanka-zwierz%C4%99ta-domowe-1.pdf 
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   rozpoznawanie i nazywanie zwierząt na obrazkach
   wyszukiwanie i wykreślanie ich nazw w diagramie
   sprawdzenie poprawności wykonania zadania

„Zwierzęta do pary” – memory:
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/puzzle_memory.htm?language=english&linkback=../
../../main/animals/i ndex.htm

   wyszukiwanie par takich samych fotografii przedstawiających zwierzęta
   rozpoznawanie i nazywanie zwierząt

„Skóra zwierząt” – dobieranie obrazków:
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/animals/puzzles/puzzle_clutter_animal_skins.htm?language=english&linkback=../
../../m ain/animals/index.htm
 
   rozpoznawanie zwierząt po cieniach
   przyporządkowanie obrazków przedstawiających pokrycie ciała zwierząt

„Na Arce Noego” – zabawa słowna:
   przedstawienie zasad zabawy
   uczniowie ustawiają się w kole
   nauczyciel rozpoczyna zabawę wypowiadając zdanie: „Na Arce Noego były… słonie”
   uczeń stojący obok niego powtarza zdanie wypowiedziane przez nauczyciela, a następnie dodaje jeden
    wyraz od siebie, np.: „Na Arce Noego były słonie i… nosorożce”
   uczniowie kontynuują zabawę, za każdym razem dodając jeden wyraz od siebie
   zabawa trwa dopóki nie nastąpi pomyłka
   wspólna zabawa w grupie

„Czy wszystkie gatunki zwierząt, które były na arce można zobaczyć dzisiaj na wolności lub w zoo?” – próba dyskusji:
   wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
   próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
   podejmowanie prób obrony własnego zdania
   podsumowanie dyskusji przez nauczyciela
   wiele gatunków dzikich zwierząt wyginęło
   liczba wymierających zwierząt rośnie w zastraszającym tempie, podobnie jak liczba gatunków zagrożonych  
    wyginięciem
   aktualnie lista gatunków wymarłych liczy 873 pozycje (aż 39 z wymienionych gatunków 
    zamieszkiwały kiedyś Europę) – https://noizz.pl/

„Wymarłe gatunki zwierząt” – oglądanie galerii fotografii przedstawiających wymarłe gatunki zwierząt:
https://polskatimes.pl/tych-zwierzat-juz-nie-spotkasz-gatunki-ktore-wyginely-w-ciagu-twojego-zycia-niektore-pozegnalismy-przed-
chwila/ar/c11-13806732

   poznanie nazw niektórych wymarłych gatunków zwierząt
   słuchanie ciekawostek na ich temat
   dzielenie się spostrzeżeniami

„Dlaczego niektóre gatunki zwierząt wyginęły?”– burza mózgów:
   zapoznanie dzieci z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
   swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
   wybór najtrafniejszych wypowiedzi
   zmiany klimatu
   kłusownictwo
   niszczenie naturalnych siedlisk
   rosnący poziom zanieczyszczenia planety
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„Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?” – oglądanie filmu Fundacji Uniwersytet Dzieci (do 4’30): 
https://www.youtube.com/watch?v=UR6yHZkkXL4 

   słuchanie informacji na temat wymarłych i zagrożonych gatunków zwierząt
   zwrócenie uwagi na różnorodność i bogactwo siedlisk zwierząt
   wspólne wyjaśnienie pojęcia zrównoważonego rozwoju

   Zrównoważony rozwój to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy 
   szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

   swobodne wypowiedzi uczniów na temat potrzeby i konieczności dbania o odpowiednie środowisko życia
   zwierząt

„Woda i ptaki w lesie” – słuchanie muzyki relaksacyjnej:
https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg

   malowanie farbami akwarelowymi na temat dowolny
   podsumowanie osiągnięć uczniów
   zorganizowanie wystawy prac

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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„ŻYCIE POD WODĄ”
Cele ogólne:
  zapoznanie ze sposobem poruszania się, odżywiania oraz przystosowaniem zwierząt do życia  
   w środowisku wodnym
  wzbogacenie wiadomości na temat znaczenia wody w życiu zwierząt
  poznanie źródeł zanieczyszczenia wody
  rozbudzanie uczucia odpowiedzialności za stan czystości wód i obowiązku ich zachowania dla 
    przyszłych pokoleń
  kształtowanie postaw proekologicznych

Przebieg zajęć:
 
Nawiązanie do filmu „Ups 2! Bunt na Arce”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat przygód bohaterów filmu oraz zwierząt, które Noe zabrał na Arkę

„Jakich zwierząt Noe nie zabrał na Arkę i dlaczego?” – burza mózgów:
  zapoznanie dzieci z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
  swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
  wybór najtrafniejszych wypowiedzi
   Noe nie zabrał na Arkę zwierząt żyjących w wodzie

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt żyjących w wodzie
  rozumie zależność  zwierząt wodnych od środowiska, w którym żyją
  wymienia cechy charakterystyczne ryb
  opisuje budowę ryby
  wskazuje przystosowania ryb do życia w wodzie
  wyjaśnia zagrożenia dla środowiska wodnego związane 
   z działalnością człowieka
  wymienia przyczyny zanieczyszczenia wód
  dostrzega potrzebę ochrony czystości wód
  konstruuje prosty filtr do wody
  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
  rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową
  bawi się przy muzyce
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna, materiały do zabawy badawczej: akwarium, 
substancje, które na co dzień dostają się do wody (resztki mleka, herbaty, woda z mydłem, pasta do zębów, 
płyn do mycia naczyń, proszek do prania, szampon), butelki plastikowe przecięte na pół, wata, piasek, żwir, 
kamienie, ew. węgiel aktywowany

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas II szkoły podstawowej
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„Czy Noe zabrał na Arkę…?” – grupowanie:
https://learningapps.org/3879937 

   rozpoznawanie i nazywanie zwierząt na obrazkach
   określanie, które z tych zwierząt Noe zabrał na Arkę
   klasyfikowanie zwierząt według środowiska, w jakim żyją
   wymienianie nazw innych zwierząt żyjących w wodach rzek, mórz i oceanów

„W morskiej głębinie” – masażyk:
   uczniowie siadają w kole jeden za drugim i kładą ręce na plecach siedzącego przed nimi kolegi, a następnie 
   wykonują masażyk zgodnie z tekstem wiersza i poleceniem nauczyciela: 

  Pływają rybki w oceanie – rysowanie poziomych fal palcami obu rąk 
  Tańczą na falach w blasku słońca – rysowanie kół 
  A gdy zgłodnieją szukają na dnie – delikatne szczypanie 
  Jedzenia w drobnym piasku – delikatne uderzanie opuszkami palców 
  Po dnie wędrują ogromne kraby – poruszanie palcami z góry na dół    
  Dumnie po piasku kroczą – poruszanie palcami z dołu do góry 
  Morskie ślimaki wolniutko idą – rysowanie spirali od środka na zewnątrz 
  Gdy widzą kraba w muszli się kryją – rysowanie spirali do środka 
  Wąż morski wije się zygzakami – rysowanie zygzaków 
  Zagląda chętnie pod każdy kamień – rozsuwanie dłoni na boki 
  Gdy rekin się tu zakradnie – stukanie lekko piąstkami od dołu do góry 
  Rybki i kraby kryją się na dnie – szybki ruch piąstkami wzdłuż kręgosłupa

„W oceanie” – memory:
https://www.digipuzzle.net/kids/intheocean/puzzles/memory.htm?language=english&linkback=../../../education/intheocean/in dex.htm

   rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
   wyszukiwanie par zwierząt tego samego gatunku
   łączenie w pary
   sprawdzenie poprawności wykonania zadania

„Podwodny świat – życie ryb” – oglądanie filmu w serwisie YouTube (4,0):
https://www.youtube.com/watch?v=BMmFNRrOPOk&t=15s

   zwrócenie uwagi na wygląd, ubarwienie, kształty, sposób poruszania się ryb, ławice
   dzielenie się spostrzeżeniami

„Budowa ryby” – zadanie na platformie LearningApps:
https://learningapps.org/1106915
 
   opisywanie budowy ryb i wyróżnianie charakterystycznych cech
   podpisywanie części ciała ryby
   zwrócenie uwagi na przystosowanie ryb do życia w wodzie
   opływowy kształt ciała ułatwiający pokonywanie oporu wody
   ciało pokryte łuskami i śluzem
   płetwy, które umożliwiają pływanie, wykonywanie zwrotów, zatrzymywanie się
   skrzela umożliwiają  pobieranie tlenu rozpuszczonego w wodzie
   pęcherz pławny  – do utrzymywania równowagi i zmiany głębokości zanurzenia
   linia naboczna – narząd czuciowy informujący o ruchach wody
   oczy są pozbawione powiek – nie wysychają w wodzie
   niektóre zwierzęta (wieloryby i delfiny), mimo, że całe życie spędzają w wodzie korzystają z tlenu
    zawartego w powietrzu
   niektóre zwierzęta unoszą się na wodzie w formie planktonu (rozwielitka)

„Podwodny świat” – układanie puzzli:
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/123940-podwodny-%C5%9Bwiat

  oglądanie i opisywanie obrazka
  rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
  wybieranie poziomu trudności (np. 12 elementów)

3

4

5

6

7

8

14



  układanie puzzli
  zwrócenie uwagi na różnorodność świata zwierząt w środowisku wodnym
 
„Rekin i ryby” – zabawa ruchowa bieżna:
  z jednej strony sali stoi rekin, po drugiej stronie rybki
  rekin woła „Boicie się rekina?”, a rybki odpowiadają „Nie!” i płyną mu naprzeciw (uczniowie biegną
   na drugą stronę)
  rekin biegnie w stronę rybek, łapiąc je po drodze
  zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając rekina, kiedy złapie umówioną liczbę rybek

„Chora rzeka” – słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej:
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole6.tarnow/chora-rzeka.pdf

  swobodne wypowiedzi uczniów na temat przyczyn choroby rzeki oraz kto i w jaki sposób zanieczyszcza wodę
  podsumowanie wypowiedzi uczniów
   wodę zanieczyszczają m.in.: odpady, ścieki, spaliny, wycieki ropy i benzyny, opad z atmosfery

„Jak oczyścić wodę?” – zabawa badawcza:
  Etap 1: do akwarium z wodą uczniowie dodają substancje, które na co dzień dostają się do wody (resztki mleka, 
   herbaty, woda z mydłem, pasta do zębów, płyn do mycia naczyń, proszek do prania, szampon), a następnie  
   dzielą się spostrzeżeniami i wyciągają wnioski
  Etap 2: uczniowie wykonują doświadczenie według instrukcji (praca w zespołach)

  1. Rozetnij plastikową butelkę na pół.
  2. Umieść górną część butelki w dolnej, wylotem do dołu.
  3. W górnej części butelki umieść grubą warstwę waty, a następnie wsyp kolejno piasek, żwir i kamienie.
  4. Powoli wlewaj zanieczyszczoną wodę i obserwuj efekt.

  swobodne wypowiedzi uczniów na temat wyników doświadczeń
  podsumowanie działań uczniów i wspólne wyciąganie wniosków
   filtr przepuszcza zanieczyszczoną wodę przez kolejne warstwy filtrujące, które zatrzymują coraz drobniejsze
    zanieczyszczenia
   gdy woda dotrze do dołu będzie czystsza niż wlewana
   nie wszystkie substancje zostaną odfiltrowane, więc nie nadaje się ona do picia
   zanim woda trafi do rzek przechodzi w oczyszczalni ścieków kilka stopni oczyszczania 
    (mechaniczne, chemiczne, biologiczne)

„Oczyszczalnie ścieków” – oglądanie filmu w serwisie YouTube (4’59):
https://www.youtube.com/watch?v=7a3V_nSUw70

  dzielenie się spostrzeżeniami
  zwrócenie uwagi na znaczenie oczyszczalni ścieków dla środowiska

„Baby Shark Dance” – zabawa ruchowo-naśladowcza:
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

 Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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„TAJEMNICE WULKANÓW”
Cele ogólne:
  zapoznanie ze zjawiskami wulkanicznymi występującymi na świecie
  wzbogacenie wiadomości na temat budowy i erupcji wulkanów
  rozbudzanie ciekawości poznawczej
  rozwijanie umiejętności odkrywania piękna i złożoności środowiska przyrodniczego

Cele operacyjne:
Uczeń: 
  wyjaśnia, co to są wulkany i jak powstają
  wie, jakie są rodzaje wulkanów
  opisuje budowę wulkanu
  wie, jakie są produkty eksplozji wulkanu
  zna pojęcia: erupcja, lawa, magma
  klasyfikuje wulkany ze względu na aktywność
  wymienia pozytywne i negatywne skutki wybuchów wulkanów
  wskazuje na mapie położenie dwóch wulkanów występujących w Europie
  wie, że na terenie Polski są wygasłe wulkany
  rozwija postawę otwartości dla zdobywania i pogłębiania wiedzy geograficznej
  uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
  wykonuje proste doświadczenia przyrodnicze
  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach
  zgodnie współdziała podczas pracy w zespole

Formy pracy: 
indywidualna, zespołowa i grupowa 

Środki dydaktyczne: 
komputer z dostępem do internetu, tablica interaktywna, 
smartfon lub tablet, materiały do zabawy badawczej dla każdego zespołu (nieduża butelka, taca lub miska, 
pojemnik z wodą, soda oczyszczona, ocet, barwniki spożywcze, płyn do mycia naczyń, łyżeczki), dla każdego 
ucznia kolorowanka z aplikacji QuiverVision, kredki ołówkowe; chusta animacyjne, kolorowe piłeczki

Scenariusz zajęć zintegrowanych 
dla uczniów klas III szkoły podstawowej

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 
Nawiązanie do filmu „Ups 2! Bunt na Arce”:
  swobodne wypowiedzi uczniów na temat przygód bohaterów filmu oraz przyczyny ucieczki zwierząt z wyspy

„Co to jest wulkan?” – burza mózgów:
  zapoznanie dzieci z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
  swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
  wybór najtrafniejszych wypowiedzi

   wulkan to góra w kształcie stożka z kraterem na szczycie, przez który wydobywa się z głębi ziemi lawa,  
     gazy i popioły „Słownik języka polskiego”

1

2

16



   nazwa wulkan pochodzi od imienia rzymskiego boga ognia – Vulcanusa

„Jak powstają wulkany?” – oglądanie filmu „Płyty tektoniczne” – skóra naszej planety w serwisie YouTube (4’15):
https://www.youtube.com/watch?v=4-dI2aJixu4

  zwrócenie uwagi na powiązania pomiędzy teorią ruchu płyt tektonicznych a występowaniem 
   wulkanów na kuli ziemskiej
  zachęcenie do dzielenia się spostrzeżeniami
 
„Jak wygląda erupcja wulkanu?”– oglądanie filmu „Wulkan” w serwisie YouTube (0’41):
https://www.youtube.com/watch?v=zINf_TfjYtw

  opisywanie etapów wybuchu wulkanu
  wyjaśnienie pojęcia: erupcja
   erupcja – wydobywanie się na powierzchnię Ziemi produktów wulkanicznych
  wymienianie produktów erupcji wulkanu
   lawa, gazy, para, popioły, bomby, piaski i pyły wulkaniczne

„Wulkan” – zabawa ruchowa:

  uczniowie ustawiają się wokół rozłożonej chusty animacyjnej, na której umieszczone są kolorowe piłeczki
  powoli chwytają brzeg chusty i unoszą ją na wysokość bioder
  delikatne poruszają chustą, wprawiając piłeczki w ruch
  na hasło „Erupcja!” szybko unoszą chustę do góry

„Jak zbudowany jest wulkan?” – oglądanie planszy edukacyjnej:
https://wikikids.pl/budowa-wulkanu-wiadomosci-dla-dzieci/
  wymienianie elementów budowy wulkanu
  dobieranie podpisów do schematu budowy wulkanu
    https://wordwall.net/resource/12411342/budowa-wulkanu

„Gdzie występują wulkany?” – gra geograficzna z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: 
https://world-geography-games.com/pl/world_volcanoes.html

  zapoznanie z rodzajami wulkanów (z uwagi na ich aktywność)
   czynne (stale lub sporadycznie objawiające swoją działalność)
   drzemiące (ich działalność została zaobserwowana, ale od dłuższego czasu jej nie okazywały)
   wygasłe (ich działalność nie została zaobserwowana w czasach historycznych)
  odczytywanie nazw wulkanów
  próba odszukania wskazanych wulkanów na mapie świata
  zwrócenie uwagi na ich rozmieszczenie
  oglądanie fotografii przedstawiających wybrane wulkany
  zapoznanie z nazwami wulkanów występujących w Europie:
   Wezuwiusz, Etna (Włochy)
  poznanie nazw największych wulkanów w Polsce 
   https://www.youtube.com/watch?v=IE8ZZcQWk_Q

„Wulkan” – zadanie z wykorzystaniem aplikacji QuiverVision:
https://pl.pinterest.com/pin/504192120784833519/ 

  drukowanie i kolorowanie obrazka z wulkanem dostępnego na stronie QuiverVision.com
  skanowanie obrazka za pomocą tabletu lub smartfonu oraz aplikacji Quiver – 3D Coloring App
  oglądanie wybuchu wulkanu w rozszerzonej rzeczywistości 3D

*Quiver – rozszerzona rzeczywistość
https://perceptiedukacja.pl/quiver/
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„Jak zrobić domowy wulkan?” – zabawa badawcza:
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA

  zapoznanie uczniów ze sposobem wykonania wulkanu
  podział uczniów na zespoły
  przygotowanie materiałów
  wykonywanie doświadczenia zgodnie z instrukcją
  dzielenie się spostrzeżeniami
   powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który powstał z reakcji octu (kwasu) z sodą (zasada)
  prace porządkowe  
  
   Jak  zrobić wulkan? 

  1. Ustaw na tacy lub włóż do miski niedużą butelkę.
  2. Wlej wodę, a następnie dodaj 2 łyżki sody oczyszczonej.
  3. Dodaj łyżkę płynu do mycia naczyń.
  4. Dodaj kilka kropli czerwonego barwnika spożywczego.
  5. Wymieszaj składniki.
  6. Wlej wolnym strumieniem ocet.
  7. Obserwuj co się dzieje..

„Bez wulkanów nie byłoby życia na Ziemi” – oglądanie filmu w serwisie YouTube (9’04): 
https://www.youtube.com/watch?v=noFI5bw39ZA 

  wymienianie pozytywnych i negatywnych skutków wybuchu wulkanów

„Co wiesz o wulkanach?” – quiz z wykorzystaniem tablicy interaktywnej:
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,124667-co_wiesz_o.html

   odczytywanie pytań
  wybieranie właściwej odpowiedzi
  sprawdzenie poprawności wykonania zadania
  podsumowanie działań i osiągnięć uczniów

Scenariusz zajęć opracowała mgr Wiesława Twardowska, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
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Materiały dydaktyczne, informacje o pokazach dla szkół: 
 

Irena Kruglicz-Kamińska
Specjalista ds. edukacji filmowej

Kino Świat Sp. z. o. o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa 
 

tel. kom. +48 728 302 018
e-mail: irena.kaminska@kinoswiat.pl

Opracowanie graficzne Marek Mantużyk, strefaweb.pl

www.kinoswiatedukacji.pl
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