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Krótko o filmie
Jak to się stało, że wilk zmienił ciało? Komediowa animacja, 
która zaspokoi wilczy apetyt na przygodę każdego widza! Pełen 
zakręconej magii i rogatych zwrotów akcji film wyczarowany 
został przez twórców kinowych przebojów „Królowa Śniegu” 
i „Królowa Śniegu 2” – serii która podbiła serca blisko 400 000 
widzów w całej Polsce! „Wilk w owczej skórze” zdobył Grand Prix 
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dziecięcych w Korei 
Południowej oraz otrzymał specjalne wyróżnienie dla „Najlepszej 
doskonałości” na Catalina Film Festival w Los Angeles. 

Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie 
się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go: dobra zabawa, 
tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone pościgi za owcami 
i wylegiwanie się na słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, 
za sprawą niefortunnego zaklęcia, jego beztroskie życie wywróci się 
do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi się… w owczej skórze! 
Jeżeli chce wrócić do dawnego życia, musi nauczyć się żyć wśród 
stada sympatycznych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. Jednak 
kiedy nadejdzie niebezpieczeństwo, pokaże prawdziwą naturę i stanie 
w obronie wełnianych przyjaciół.



SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla dzieci 5-letnich
inspirowany filmem „Wilk w owczej skórze” – dystrybutor Kino Świat

Temat: „Od owieczki do serka i sweterka”

cele ogólne:
● wzbogacenie wiadomości dzieci na temat owiec
● zapoznanie z pracą człowieka związaną z hodowlą owiec
● poznanie procesu powstawania owczego sera i wełny
●  kształtowanie umiejętności wiązania przyczyn i skutków według 

chronologii wydarzeń
●  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości 

poznawczej
●  rozwijanie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się 

na określony temat

cele operacyjne:

Dziecko:
●  potrafi opisać wygląd, sposób poruszania i odżywiania owiec
●  rozpoznaje i naśladuje dźwięki wydawane przez owce i barany
●  rozumie znaczenie chowu i hodowli owiec w gospodarstwie
●  wie, jak wygląda proces produkcji sera owczego i wełny
●  układa historyjkę obrazkową według kolejności wydarzeń
●  prawidłowo reaguje ruchem na słyszaną muzykę
●  swobodnie i śmiało wypowiada się na określony temat
●  rysuje linie w labiryncie oraz znaki literopodobne 
●  sprawnie i bezpiecznie posługuje się nożyczkami 
●  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach

grupa wiekowa: dzieci 5-letnie 

liczba dzieci: dowolna 

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, ekran, 
prezentacja multimedialna lub fotografie przedstawiające zwierzęta 
hodowlane (w tym różne gatunki owiec), zadania graficzne w kopercie 
dla każdego dziecka (rysunek owieczki, labirynt), dzwoneczek, linki 
gimnastyczne, historyjka obrazkowa „Jak powstaje ubranie?”, różne gatunki 
wełny (motki, kłębki), przedmioty wykonane z wełny (skarpety, rękawiczki, 
sweter, czapka) i inne, kołowrotek, różne gatunki serów owczych (bundz, 
oscypek, bryndza), materiały do pracy plastycznej (kartki, płatki i patyczki 
kosmetyczne, papier kolorowy, klej, nożyczki), „Rozśpiewane przedszkole” 
U. Smoczyńska-Nachtman (WSiP, Warszawa 1992).

przebieg:

1. nawiązanie do filmu „wilk w owczej skórze”:
 ●  swobodne wypowiedzi dzieci na temat przygód głównych 

bohaterów filmu 
 ●  nazywanie zwierząt występujących w filmie
  – owce, wilki, króliki...  

2. rozwiązywanie zagadki:
●  słuchanie treści zagadki czytanej przez nauczyciela:
  Tłustego mleka da nam na serek i pięknej wełny na ciepły sweterek. 

(owca)



●  wyszukanie owiec na fotografiach przedstawiających zwierzęta 
hodowlane

3. słuchanie wiersza wandy chotomskiej „Owieczka”:
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/kolorowe_strony/d12.htm
●  opisywanie wyglądu i potrzeb owiec 
●  ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie „wełny” na sylwetce owcy 

(bez odrywania ręki)

4.  Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii 
przedstawiających różne gatunki owiec:

●  nazywanie miejsc, w których można spotkać owce
 – hala, pastwisko, góry, zagroda
●  poznanie nazw wybranych ras
 – karakuły, merynosy
●  porównywanie wyglądu
●  wyszukiwanie różnic w wyglądzie oraz zależności między owcą, 

baranem a jagnięciem
●  określanie przyczyn hodowli owiec (wykorzystanie gospodarcze: 

mięso, mleko, wełna, skóra)

5.  „Owce i barany” – zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń 
dźwiękonaśladowczych:

●  nauczyciel wyjaśnia zasady zabawy i wyznacza miejsce na zagrodę,
●  a następnie wybiera spośród dzieci pasterza; pozostałe dzieci 

zostają owcami (dziewczynki) i baranami (chłopcy)
●  owce i barany ustawiają się w rozsypce i zasłaniają oczy opaskami
●  zadaniem pasterza stojącego w zagrodzie jest zgromadzenie w niej 

trzody
●  pasterz „porozumiewa się” ze swoją trzodą za pomocą dzwoneczka 
●  owce i barany mogą odpowiadać jedynie „beee...”, „meee...” 

6.  „którędy do zagrody?” – ćwiczenia grafomotoryczne:
●  rysowanie drogi, którą owieczki dotrą do zagrody (labirynt)

7.  „jak powstaje ubranie?” – oglądanie i opowiadanie 
historyjki obrazkowej:

http://www.eurotest.pl/produkt/plansze-edukacyjne1/jak-powstaje--
--krzeslo--sweterek--szklanka-.html
●  swobodne wypowiedzi na temat zdarzeń występujących 

na obrazkach
●  próby dokonywania uogólnienia treści obrazka, określania jego 

nastroju i nadawanie obrazkowi tytułu
●  wyodrębnianie elementów akcji i związków przyczynowo-

skutkowych pomiędzy obrazkami
●  opowiadanie historyjki z użyciem określeń odnoszących się 

do czasu wydarzeń: najpierw, potem, na końcu

8. Oglądanie różnych gatunków wełny:
●  porównywanie kolorów, długości
●  oglądanie i opisywanie właściwości owczej wełny oraz sposobów 

jej wykorzystania
●  wyszukiwanie spośród innych przedmiotów tych, które zostały 

wykonane z wełny
●  próba przędzenia wełny na kołowrotku 

9.  „wełniany baranek” – słuchanie piosenki (sł. j. gałkowski, 
muz. a. Markiewicz):

●  https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ
●  zabawa inhibicyjno-incytacyjna
●  nawijanie wełny na motki zgodnie z rytmem i melodią piosenki 
●  turlanie kłębka wełny, podrzucanie, ściskanie

10.  jak powstaje ser owczy?” – oglądanie filmu w kanale 
youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=jdmI2yvLvh4
●  dzielenie się spostrzeżeniami i wiadomościami
●  prezentacja i degustacja serów owczych
●  nazywanie i rozpoznawanie (bryndza, oscypek, bundz)
●  badanie właściwości (wygląd, zapach, smak)

11. „Owieczka na łące” – wycinanka płaska:

http://stylowi.pl/25240757
●  naklejanie koła z płatków kosmetycznych (tułów owieczki)
●  wycinanie owalu, formowanie i naklejanie głowy
●  doklejanie uszu, grzywy i ogona  wyciętych z płatków 

kosmetycznych oraz 4 nóg z patyczków kosmetycznych
●  naklejanie oczu i nosa z guzików lub koralików
●  wycinanie z papieru kolorowego i naklejanie kwiatów, trawy, 

chmurek
●  podsumowanie pracy i osiągnięć dzieci

●  zorganizowanie wystawy prac.

Opracowała: 
mgr Wiesława Twardowska
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cele ogólne:
●  zapoznanie dzieci z zagrożeniami świata wirtualnego związanymi 

z korzystaniem z Internetu oraz zasadami bezpiecznego korzystania 
z Sieci

●  wdrażanie do stosowania zasady ograniczonego zaufania 
w kontaktach z osobami poznanymi w Internecie

●  rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się i radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych

●  kształtowanie umiejętności podporządkowania się regułom 
obowiązującym w grze

cele operacyjne:

Dziecko:
●  uważnie ogląda film edukacyjny
●  jest świadome zagrożeń związanych z kontaktowaniem się 

z osobami poznanymi przez Internet 
●  zna metody działania w Sieci osób o złych zamiarach 

●  zna podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas 
korzystania z Internetu

●  wie, że nie należy podawać obcym osobom swoich danych 
osobowych

●  nie ufa osobom poznanym w Sieci
●  nie umawia się bez wiedzy rodziców z osobami poznanymi w Sieci
●  wie, jak zachować się w sytuacjach ryzykownych
●  wie, do kogo można zwrócić się z prośbą o pomoc

grupa wiekowa: dzieci 6-letnie 

liczba dzieci: dowolna 

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne: ekran, rzutnik, komputer z dostępem 
do Internetu, linki gimnastyczne, kłębek wełny, arkusz papieru do gry 
planszowej, pionki z sylwetami owiec, kostka do gry, szarfy w czterech 
kolorach, kartki z pytaniami, diagram z szyfrogramem dla każdego 
dziecka.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla dzieci 6-letnich
inspirowany filmem „Wilk w owczej skórze” – dystrybutor Kino Świat

Temat: „Owce w Sieci”
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przebieg: 

1. nawiązanie do filmu „wilk w owczej skórze”:
●  swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu i jego bohaterów
●  zaproszenie dzieci do obejrzenia krótkiego filmu o owcach

2.  „tajemniczy przyjaciel” – oglądanie filmu edukacyjnego 
z serii „Owce w sieci”:

https://www.youtube.com/watch?v=IWHkC09L-U8&list=PL35t12wpp
oEbCq0iMhdwq1JTzkdrGkwH7&index=2
●  dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami na temat filmu
●  udzielanie odpowiedzi na zadane pytania:
 – Co się przydarzyło owieczce?
 – Jakie zamiary miał wilk?
 – Jaki błąd popełniła owieczka?
 – Jak powinna zachować się owieczka?
 –  Czy znacie kogoś, kto kiedyś popełnił podobny błąd?
●  przypomnienie przygód Czerwonego Kapturka
●  zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z korzystaniem 

z Internetu
 –  Kto i w jaki sposób uratował owieczkę?
 –  Do kogo zwrócilibyście się o pomoc w podobnej sytuacji?
●  wspólne wyjaśnianie słów leśniczego: 

„Starajcie się uważać na każdego, kto internetową znajomość z wami 
chce zachować w tajemnicy, daje Wam prezenty albo namawia 
do spotkania. Nigdy nie bójcie się o tym opowiadać.”

3. „Owce w sieci” – odgrywanie scenek dramowych:
●  odgrywanie scenki z filmu „Tajemniczy przyjaciel” ze zmianą 

zachowań owieczki na właściwe
●  wyprowadzanie wniosków związanych ze skutkami różnych 

zachowań i przedstawionych zdarzeń

4.  „nie ufaj osobom poznanym w sieci!” – szyfrogram 
literowy:

●  wykreślanie z diagramu co drugiej litery
●   wpisywanie liter w puste kartki 
●   odczytanie rozwiązania

Wykreśl co drugą literę, a poznasz jedną z zasad bezpieczeństwa 
w Sieci.

N K I R E Z U

S F W A T J O

O P S Z O C B

E O A M Y P U

O M Z G N L A

J N X Y C M B

W U S B I O E

I C T I S ! U

5. „wilk i owce” – zabawa bieżna:
●  Dzieci – owce ustawiają się w szeregu na linii; na środkowej linii stoi 

wilk
●  na ustalony sygnał owce biegną na drugą stronę pastwiska

●  zadaniem wilka jest dotknięcie przebiegającej owcy, która złapana 
dołącza do wilka i pomaga mu łapać pozostałe owieczki

●  zabawa trwa dotąd, aż wszystkie owce zostaną złapane

6. „w sieci” – zabawa ruchowa:
●  podawanie sobie kłębka wełny w taki sposób, by powstała sieć 

łącząca wszystkie dzieci biorące udział w zabawie

7. „Owce w sieci” – gra planszowa:
●  nauczyciel rysuje na dużym arkuszu papieru drogę dla owiec, pola 

oznaczone kolorami oraz sylwetą wilka, a następnie przedstawia 
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fabułę i zasady gry:
 –  Stado owiec decyduje się wybrać na odległe pastwisko, 

na którym rośnie zielona, soczysta trawa. Aby tam dotrzeć musi 
pokonać niebezpieczną drogę przez las, w którym mieszka 
groźny wilk. Której z nich uda się to najszybciej?

●  dzieci dzielą się na cztery drużyny (oznaczone szarfami w 4 
kolorach), które ustawiają się w czterech szeregach i każda z nich 
odlicza do 5

●  grę rozpoczynają kapitanowie drużyn (wybrani przez kolegów) 
rzucając kolejno kostką – kto wyrzuci największą liczbę oczek 
rozpoczyna grę przesuwając na planszy swój pionek z owieczką 
o liczbę pól równą liczbie wyrzuconych oczek

●  kolejny rzut wykonują gracze z numerem 1 (po jednym z każdej 
drużyny), potem kolejno z numerem 2, 3, 4 i 5

●  gracz, który stanie na polu oznaczonym sylwetą wilka odpowiada 
na wylosowane pytanie zadane przez nauczyciela:

 –  Czy można samemu spotkać się z osobą poznaną w Internecie?
 –  Co należy zrobić, gdy chcemy spotkać się z osobą poznaną 

w Internecie?
 –  Czy można podać swój adres osobie poznanej w Internecie?
 –  Czy trzeba powiedzieć rodzicom o internetowym koledze?
 –  Czy można przesłać swoje zdjęcie nowemu koledze z Internetu? 
●  jeśli gracz odpowie prawidłowo przesuwa się o 5 pół do przodu, 

a jeśli odpowie nieprawidłowo o 6 pól do tyłu
●  znaczenie wyróżnionych pól ścieżki:

 –  pole białe – droga na pastwisko
 –  pole żółte – przestraszył Cię wilk – cofasz się o 7 pól
 –  pole czerwone – zmęczyłeś się – czekasz jedną kolejkę
 –  pole zielone – ptak pokazał Ci drogę na skróty – idziesz krótszą 

drogą
 –  pole niebieskie – wzywa Cię owieczka, która jest najbliżej 

pastwiska
 –  pole pomarańczowe – wracasz pomóc owieczce, która jest 

najdalej od pastwiska
●  grę wygrywa ta drużyna, której owieczka pierwsza dotrze 

na pastwisko

8. „jak być bezpiecznym w internecie?” – „burza mózgów”:
●  zbieranie i analiza pomysłów
●  ustalenie zasad, których należy przestrzegać podczas korzystania 

z Internetu
●  zapisanie przez nauczyciela zasad na arkuszu papieru:
 –  „Nie będę ufać osobom poznanym w Sieci!”
 –  „Nie będę podawać swoich danych!”
 –  „Powiem rodzicom, jeśli coś jest nie tak!”
●  podpisywanie zasad przez dzieci
●  umieszczenie arkusza z zasadami w widocznym miejscu.

Opracowała: 
mgr Wiesława Twardowska
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cele ogólne:
●  kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności w wyglądzie 

i zachowaniu innych
●  wdrażanie do rozumienia przyczyn i akceptowania odmienności 

innych ludzi
●  doskonalenie mowy komunikatywnej
●  rozwijanie umiejętności kulturalnego dyskutowania 
●  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
●  aktywizowanie myślenia uczniów

cele operacyjne:

Uczeń:
●  jest życzliwy i serdeczny wobec wszystkich ludzi, bez względu 

na to, jak wyglądają czy zachowują się
●  rozumie pojęcie: tolerancja
●  uczy się dyskutowania, wymiany zdań i argumentowania swoich 

wypowiedzi
●  podejmuje próby obrony własnego zdania
●  potrafi osiągnąć w dyskusji kompromis
●  uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
●  opowiada przygody czarnej owieczki
●  opisuje wygląd i zachowanie owieczki
●  swobodnie i śmiało wypowiada się na dany temat
●  czyta ze zrozumieniem
●  rozwiązuje krzyżówkę z hasłem
●  układa zdania z rozsypanych wyrazów
●  poprawnie wykonuje ćwiczenia graficzne
●  rozwija sprawność manualną

liczba uczniów: dowolna 

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne: J. Grabowski „Czarna owieczka” (NK 2016 ISBN 
987-83-10-12987-1), Słownik języka polskiego, duży diagram krzyżówki 
z czarną owieczką, karty pracy dla każdego ucznia (wykreślanka 
wyrazowa, diagram „Kratka po kratce”, diagram z kartkami do opisu 
zachowania owcy, rozsypanka wyrazowa, plątanina literowa); materiały 
do pracy plastycznej (modelina, tacki, narzędzia do modelowania:  
drewniany nożyk, szpatułki, wybierak).

przebieg:

1. nawiązanie do filmu „wilk w owczej skórze”:
●  swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu i jego bohaterów
●  zaproszenie do wysłuchania przygód owieczki Metki 

2.   „czarna owieczka” – słuchanie opowiadania j. grabowskiego: 

http://czarwpomnien.blogspot.com/2014/01/czarna-owieczka.html 
●  dzielenie się spostrzeżeniami na temat lektury
●  wyodrębnienie postaci
●  prezentacja głównych bohaterów: Zosia, Wisia, Perełka, Metka, 

Wierna, Miś
●  zapisywanie ich imion w zeszytach:
 –  przypomnienie zasad pisowni imion wielką literą

3.   „krzyżówka z czarną owieczką” – rozwiązywanie krzyżówki 
z hasłem: 

●  zaproszenie uczniów do wspólnego rozwiązania krzyżówki
●  odczytywanie haseł i wpisywanie wyrazów w odpowiednie kratki

1. Była nią Metka.
2. Jedna z bliźniaczek.
3. Dziecko owcy.
4. Mama Metki.
5. Mama Misia.
6. Dom Wiernej i Misia.
7. Tata bliźniaczek.
8. Śniadanko Metki.
9. Synek Wiernej.
10. Był nim Miś.
11. Lubi je Miś.
12. Zawód pana Popiołka.
13. Córka Perełki.
14. Siostra Zosi.
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4.  „co nie pasuje?” – kolorowanka wyrazowa:
●  czytanie wyrazów
●  skreślanie wyrazów, które nie pasują do pozostałych
●  uzasadnianie wyboru

Metka

jagnię

matka

wesoła

wełna

owieczka

cielę

zagroda

Perełka

uszy

smutna

szczeniak

Wierna

łagodna

ogon

czarna

kaczka

Perełka

cicha

łapy

5. „Metka” – ćwiczenia grafomotoryczne:
●  rysowanie owieczki kratka po kratce
●  kolorowanie czarną kredką

SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla kl. I
inspirowany filmem „Wilk w owczej skórze” – dystrybutor Kino Świat

Temat: „Czarna owieczka”
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6. „jaka jest Metka?” – charakterystyka postaci:
●  opisywanie wyglądu oraz cech charakteru owieczki
●  przyporządkowanie kartek z opisem pasującym do zachowania 

Metki

cicha

ruchliwa

zadziorna

pogodna

hałaśliwa

radosna

cicha

wesoła

smutna

rozbrykana

sprytna

spokojna

7. „Opis postaci” – rozsypanka wyrazowa:
●  czytanie wyrazów i budowanie zdań
●  zapisywanie zdań w zeszycie
●  czytanie tekstu

to owieczka Metka czarna

razem Mieszkała w budzie z Misiem.

zwyczajów. psich nabrała Tam

jak i warczała pies. Szczekała

tak

8. „ważne słowa” – próba dyskusji:
●  swobodna interpretacja słów Wisi i Zosi: „Trzeba każdemu pozwolić 

być tym, czym jest! I kochać go takim, jakim jest!”
●  wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
●  próby refleksji w odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi
●  podejmowanie prób obrony własnego zdania
●  wypracowanie kompromisu

9. „tolerancja” – plątaninka:
●  rysowanie po śladzie
●  wpisywanie liter w wyznaczone miejsca
●  odczytanie rozwiązania
●  wyjaśnienie pojęcia z wykorzystaniem „Słownika języka polskiego”

Tolerancja – poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, 
różniących się od własnych.

10. „Moja owieczka” – lepienie z modeliny według wzoru:

https://www.youtube.com/watch?v=EXgvYKrtEJM
●  przygotowanie modeliny w trzech kolorach: białym, zielonym 

i czarnym
●  lepienie małych kuleczek z białej modeliny i formowanie z nich 

tułowia owieczki
●  modelowanie czarnej kulki: spłaszczanie i formowanie trójkątnej 

głowy
●  doklejanie uszu ulepionych z dwóch jednakowych, spłaszczonych  

części czarnej modeliny
●  naklejanie oczu wykonanych z dwóch białych, spłaszczonych 

kuleczek z czarnymi źrenicami w środku
●  formowanie dziurek na nosek i pyszczek
●  umieszczenie główki na tułowiu owieczki
●  dzielenie czarnej modeliny na cztery równe części; formowanie 

i dolepianie kończyn
●  umieszczenie owieczki na trawce wykonanej z zielonej modeliny
●  podsumowanie i ocena osiągnięć uczniów
●  zorganizowanie wystawy prac.

Opracowała: 
mgr Wiesława Twardowska
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cele ogólne:
●  wzbogacenie wiadomości dzieci na temat wilków
●  budowanie zrozumienia dla roli drapieżnika w przyrodzie
●  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych
●  kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
●  doskonalenie mowy komunikatywnej
●  wzbogacanie słownictwa

cele operacyjne:

Uczeń:
●  zna wygląd, zachowanie, sposób poruszania się wilków
●  wie, w jaki sposób wilki przystosowane są do warunków, w jakich 

żyją
●  wskazuje różnice w wyglądzie zewnętrznym wilków
●  wyjaśnia znaczenie drapieżnika w przyrodzie
●  rozumie, że należy akceptować i chronić wilki
●  rozpoznaje tropy wilka
●  poszerza słownictwo
●  aktywnie uczestniczy w proponowanych działaniach 

liczba dzieci: dowolna 

Formy pracy: indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne: ekran, rzutnik, komputer z dostępem 
do Internetu, mapa świata, Słowniki języka polskiego, fotografie 
przedstawiające różne gatunki wilków i podpisy do fotografii, 
fotografie przedstawiające wygląd tropów wilka i innych zwierząt, 
nagranie dźwięków wydawanych przez wilki, odtwarzacz CD, schemat 
uzębienia wilka i zwierząt roślinożernych; dla każdego ucznia – 
diagram „Kratka po kratce”, rozsypanka literowa.

przebieg: 

1. nawiązanie do filmu „wilk w owczej skórze”:
●  swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu i jego bohaterów

2. Oglądanie filmu edukacyjnego w serwisie youtube „wilk”:

https://www.youtube.com/watch?v=I9gmCIOtfKw
●  dzielenie się uwagami i spostrzeżeniami na temat wilków i ich 

zwyczajów
●  zwrócenie uwagi na wygląd oraz przystosowanie do warunków, 

w jakich żyją 
●  zapoznanie z pojęciami: wataha, para alfa – basior i wadera 
 Wataha – stado wilków lub innych zwierząt.
 Para alfa – dominujący osobnicy w stadzie.
 Basior – samiec wilka.
 Wadera – samica wilka, wilczyca.

3.  Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii 
przedstawiających wilki:

●  rozpoznawanie gatunków i wskazywanie na mapie świata miejsc 
ich występowania

●  zapisywanie nazw gatunkowych w zeszytach
 –  szakal pręgowany
 –  szakal złocisty 
 –  dingo australijski
 –  wilk himalajski
 –  kojot preriowy
 –  wilk indyjski
 –  wilk szary
 –  szakal czaprakowy
 –  wilk rudy
 –  kebaru etiopski
●  porównywanie wyglądu wilków
●  poznanie ich sposobu poruszania się 
  Wilki poruszają się stępem, kłusem i galopem. Wataha idąca 

truchtem (chód pośredni między stępem a kłusem) pozostawia 
z reguły jeden ślad, gdyż poszczególne osobniki stąpają trop w trop 
(tzw. sznurowanie)

●  naśladowanie chodu wilków 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ dla kl. II
inspirowany filmem „Wilk w owczej skórze” – dystrybutor Kino Świat

Temat: „O wilku mowa...”
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4. „tropy czy ślady?” – dzielenie się spostrzeżeniami:
●  opisywanie różnic między tropem a śladem
●  szukanie informacji w „Słowniku języka polskiego” 
●  zapisanie definicji w zeszytach
  tropy – odciski kończyn pozostawione na podłożu, a ślady 

to żerowiska, nory, miejsca walk, odchody, wypluwki, schronienia 
i legowiska.

5. „czyj to trop?” – zagadka graficzna:
●  obserwacja tropu wilka, porównywanie 

kształtu, wielkości

http://www.birkut.strefa.pl/page36.html
●  rozpoznawanie tropu wilka na fotografiach
●  wspólne ustalenie, od czego zależy wygląd 

tropu
 –  od tego, w jaki sposób zwierzęta stawiają 

kroki 
●  wyszukiwanie tropów wilka wśród obrazów graficznych 

przedstawiających tropy innych zwierząt

6. „wilk i owce” – zabawa bieżna:
●  nauczyciel wybiera wilka; pozostałe dzieci to owce
●  zadaniem wilka jest dotknięcie samotnej owcy
●  gdy owce są w stadzie (min. 3 osoby) wilk nie może ich złapać
●  gdy niebezpieczeństwo minie owce rozbiegają się i swobodnie 

poruszają się po łące
●  owce same decydują, kiedy łączą się w stado (bez sygnału 

nauczyciela)

7.  „jaki wilk?” – rozwiązywanie zagadek opisowych:
●  słuchanie zdań czytanych przez nauczyciela
●  określanie gatunku wilka
●  przyporządkowanie odpowiedniej fotografii do kartki z nazwą 

gatunkową wilka
 –  Żywi się królikami, małymi torbaczami, kangurami i zwierzętami 

domowymi. (dingo australijski)
 –  Wilk preriowy Ameryki Północnej. (kojot preriowy)
 –  Największą ostoją tych wilków w Polsce są Karpaty. (wilk szary)

8.  „Mowa wilków” – ćwiczenia artykulacyjne:
●  słuchanie nagrania odgłosów wydawanych przez wilki (skomlenie, 

skowyt, szczekanie, wycie)
●  opisywanie okoliczności, w jakich wilki wydają powyższe dźwięki
  Wilki wyją po to, by zaznaczyć swoją obecność, potwierdzić prawa 

do zajmowanego terytorium, komunikować się ze swoją rodziną, 
zasygnalizować grożące niebezpieczeństwo lub głód. 

●  naśladowanie dźwięków wydawanych przez wilki

9. „kratka po kratce” – ćwiczenie grafomotoryczne:
●  rysowanie według wzoru

10. „dlaczego wilk ma ostre zęby?” – burza mózgów:
●  oglądanie schematu uzębienia wilka
●  wyszukiwanie różnic w uzębieniu zwierząt drapieżnych 

i roślinożernych
●  zapoznanie uczniów z zasadami uczestnictwa w burzy mózgów
●  swobodne zgłaszanie pomysłów i wymiana poglądów
●  zbieranie i analiza pomysłów
●  wybór najtrafniejszych odpowiedzi

  Wilk ma ostre zęby, ponieważ jest drapieżnikiem. 
Jego pożywieniem jest mięso. Ostre zęby umożliwiają 
wilkowi zdobywanie pożywienia. Kły służą do chwytania, 
przytrzymywania i zabijania zdobyczy. Siekacze służą do siekania 
mięsa na małe kawałki. Łamacze służą do miażdżenia kości 
i odcinania kawałków mięsa, a trzonowe i przedtrzonowe 
do miażdżenia grubych kości i rozcierania pokarmu. 

11. „Śniadanie wilka” – rozsypanka literowa:
●  układanie z rozsypanych liter nazw zwierząt, na które poluje wilk
 –  jelenie, dziki, sarny, łosie

12. „gąski do domu” – zabawa bieżna:
●  nauczyciel wybiera dwóch uczniów: jednego, który będzie grać 

rolę wilka i drugiego, który będzie prowadzić zabawę; pozostali 
uczniowie będą gąskami

●  prowadzący i gąski prowadzą dialog:
 –  Gąski, gąski do domu!
 –  Boimy się!
 –  Czego?
 –  Wilka złego!
 –  Gdzie on jest?
 –  Za płotem!
 –  Co robi?
 –  Kości gryzie!
 –  Co pije?
 –  Pomyje!
 –  Gąski, gąski do domu!
●  po ostatnich słowach 

gąski biegną w kierunku 
prowadzącego, a zadaniem 
wilka czekającego w lesie 
jest złapanie jak największej 
liczby gąsek

●  złapani uczniowie odpadają 
z gry, a dialog powtarzamy, 
aż wszystkie gąski zostaną 
złapane.

Opracowała: 
mgr Wiesława Twardowska
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cele ogólne:
●  poznanie powiedzeń i przysłów o wilku
●  zwrócenie uwagi na stereotypy w tworzeniu nastawienia 

do zwierząt 
●  uświadomienie konieczności ochrony wilków
●  zapoznanie z problemami ochrony wilka w Polsce
●  rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków

cele operacyjne:

Uczeń:
●  zna przysłowia i powiedzenia związane z wilkiem
●  wyjaśnia ich znaczenie
●  dostrzega związek przysłów z życiem
●  zauważa stereotypy rządzące naszym podejściem do zwierząt
●  uzasadnia potrzebę ochrony wilków
●  prezentuje swoje poglądy 
●  argumentuje swoje zdanie, wnioskuje, formułuje sądy
●  posługuje się „Słownikiem języka polskiego”
●  wyjaśnia znaczenie wybranych związków frazeologicznych
●  tworzy scenki rodzajowe
●  rozumie znaczenie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt
●  rozwija sprawność motoryczną

liczba uczniów: dowolna 

Formy pracy: grupowa i indywidualna

Środki dydaktyczne: komputer z dostępem do Internetu, rzutnik, 

ekran, Słowniki języka polskiego, Polska Czerwona Księga Zwierząt, 
fotografie przedstawiające różne gatunki wilków, prezentacja 
multimedialna na temat wilka szarego, wiersz D. Wawiłow, O. Usenko 
„Wilki” (w: „Wilki” seria: „Z wiewiórką”, KAW 1988,  ISBN 8303016881), 
karty pracy (rozsypanka wyrazowa, rozsypanka sylabowa), kartki, 
kredki, sprzęt gimnastyczny do ustawienia przeszkód. 

przebieg:

1. nawiązanie do filmu „wilk w owczej skórze”:

●  swobodne wypowiedzi uczniów na temat filmu

●  wymienianie tytułów bajek, których bohaterem jest wilk

  „Czerwony Kapturek”, „Trzy świnki”, „O wilku i siedmiu koźlątkach”, 
„Wilk i zając”

●  opisywanie wydarzeń z bajek z udziałem wilka

●  określanie cech charakteru wilka

2. „czy wilk jest zły?” – dyskusja:
●  wyróżnianie pozytywnych i negatywnych cech charakteru wilka
●  wymiana zdań i argumentowanie swoich wypowiedzi
●  próba wyjaśnienia przyczyn złych opinii o wilku
●  zwrócenie uwagi na stereotypowe negatywne postrzeganie 

wilków

3.  „wilk w owczej skórze” – powiedzenia i przysłowia:
●  wyjaśnienie pojęcia: powiedzenie, przysłowie

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH dla kl. 3
inspirowany filmem „Wilk w owczej skórze” – dystrybutor Kino Świat

Temat: „Wilk w owczej skórze?”
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 –  „Wilczy bilet”
 –  „Wilczy apetyt”
 –  „Wilk morski”
●  odczytanie hasła i zapisanie w zeszytach
●  wspólne wyjaśnianie znaczenia związków frazeologicznych

6. „wilczy bilet” – kalambury:
●  wyjaśnienie zasad gry
●  ilustrowanie powiedzeń, przysłów, związków frazeologicznych 

(rysunek)
●  odgadywanie znaczenia prezentowanego hasła

7. „głodny jak wilk” – drama:
●  podział na drużyny
●  inscenizacja powiedzeń, przysłów, związków frazeologicznych
●  tworzenie scenek rodzajowych z wykorzystaniem niewerbalnych 

środków wyrazu
●  odgadywanie haseł przedstawianych przez jednego członka 

drużyny

8.  słuchanie piosenki „idą wilki” w  wykonaniu zespołu lady 
pank:

https://www.youtube.com/watch?v=AIoQeLpMils
●  poznanie historii powstania piosenki
 –  lider zespołu Lady Pank (Jan Borysewicz) zaśpiewał piosenkę 

„Idą wilki” (w oparciu o wiersz D. Wawiłow i O. Usenko „Wilki”) 

●  szukanie informacji w „Słowniku języka polskiego”
●  odczytanie definicji
 –  powiedzenie – krótka, zwięzła wypowiedź zawierająca jakąś 

myśl ogólną
 –  przysłowie – krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub 

ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl 
ogólną: wskazówkę, przestrogę

●  określanie różnic między powiedzeniem a przysłowiem

4. „nosił wilk...” – rozsypanka wyrazowa:
●  układanie przysłowia z rozsypanych wyrazów
  „Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka”
●  odczytanie zdania i zapisanie w zeszycie
●  próba wyjaśnienia znaczenia

5. rozsypanka sylabowa  – praca w zespołach:
●  układanie powiedzeń, przysłów, zwrotów i wyrażeń z rozsypanych 

sylab
 –  „O wilku mowa, a wilk tu”
 –  „Nie taki wilk straszny jak go malują”
 –  „Wilk syty i owca cała”
 –  „Natura ciągnie wilka do lasu”
 –  „Nie wywołuj wilka z lasu”
 –  „Człowiek człowiekowi wilkiem”
 –  „Wilk w owczej skórze”
 –  „Głodny jak wilk”
 –  „Patrzeć wilkiem”
 –  „Wilcze prawo”
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11.  „polska czerwona księga zwierząt” – rozwiązywanie 
szyfru:

●  ustalenie sposobu odczytania szyfru
●  samodzielna praca uczniów

●  odczytanie rozwiązania
●  zapoznanie z wyglądem i znaczeniem Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt

●  poznanie listy gatunków zagrożonych na terenie Polski

●  poznanie form ochrony wilka szarego w Polsce (ochrona ścisła)

12. „wilcze wyścigi” – zabawa bieżna:

●  ustawienie toru przeszkód, wyznaczenie linii startowej i końcowej

●  wyścig parami na sygnał nauczyciela

●  wyścig wygrywa uczeń, który szybciej dobiegnie do mety.

Opracowała: 
mgr Wiesława Twardowska  

do filmu utrzymanego w konwencji teledysku stworzonego 
przez Macieja Ćwieka do programu „Animals” (1989), w celu 
obrony wilków z Białowieży zagrożonych odstrzałami;

●  swobodne interpretacje ruchowe przy muzyce
●  „sznurowanie” za wybranym wilkiem

9.  Oglądanie prezentacji multimedialnej lub fotografii 
przedstawiających wilka szarego:

●  wyszukiwanie w Internecie informacji na temat wilka szarego 
i przyczyn zagrożenia wyginięciem:

 –  polowania
 –  kłusownictwo
 –  wylesianie
 –  niszczenie ekosystemu lasu
 –  budowa nowych dróg i osad ludzkich

10. „chronić czy polować?” – swobodne wypowiedzi uczniów:
●  podawanie przyczyn polowań na wilki
 –  dla ochrony ludzi przed atakami 
 –  dla ochrony  zwierząt hodowlanych
 –  z powodu wścieklizny zwierząt
 –  w celach sportowych
 –  dla cennych futer
●  argumentowanie za i przeciw
●  formułowanie wniosków



Kontakt:
Irena Kruglicz-Kamińska, Kino Świat Sp. z. o.o., ul. Belwederska 20\22, 00-762 Warszawa

tel.: 22 840 68 01 04, 728 302 018, e-mail: irena@kinoswiat.pl
http://kinoswiat.pl/biuro-prasowe; hasło: kino

JESTEŚ NAUCZYCIELEM? ZAJMUJESZ SIĘ EDUKACJĄ?  
SZUKASZ INSPIRACJI, MATERIAŁÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH?

ZGADZASZ SIĘ Z NAMI, ŻE KINO MOŻE INSPIROWAĆ DO CIEKAWYCH ZAJĘĆ,  
DYSKUSJI, PRZEMYŚLEŃ?

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SWOIM PODOPIECZNYM POKAZ CIEKAWEGO FILMU?

SKORZYSTAJ Z BOGATEJ I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIANEJ OFERTY  
KINOŚWIATEDUKACJI.PL!

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
www.kinoswiatedukacji.pl


