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Na podstawie ponadczasowych opowiadań Rudyarda Kiplinga 
i klasycznej animacji Disneya Jon Favreau stworzył nową, fabu-
larną wersję „Księgi dżungli”. Jest to świeże spojrzenie na przy-

gody Mowgliego, chłopca wychowanego przez rodzinę wilków. Mowgli 
mieszka w dżungli do czasu, gdy przerażający tygrys Shere Khan, nie-
gdyś zraniony przez człowieka, postanawia wyeliminować wszystko, co 
postrzega jako zagrożenie. Zmuszony do porzucenia jedynego domu, jaki 
kiedykolwiek miał, chłopiec wyrusza w fascynującą podróż ku własnym 
korzeniom. Jego przewodnikami są pantera Bagheera, która przyjmuje 

rolę srogiego mentora, oraz niedźwiedź-wolnomyśliciel Baloo. 
Na swej drodze napotyka stworzenia, które nie zawsze kierują 
się jego dobrem. Są to, między innymi, pyton Kaa hipnotyzu-

jący młodego człowieka swym gło-
sem i spojrzeniem oraz podstępny 
Król Louie starający się wymusić 
od niego tajemnicę nieuchwytne-
go i śmiertelnie niebezpiecznego 
czerwonego kwiatu: ognia.

Dzięki zastosowaniu najnowocze-
śniejszych technik, „Księga dżun-
gli” w sposób niezauważalny łączy 
sceny kręcone z udziałem żywych 
aktorów i fizycznych dekoracji 
z realistycznymi obrazami zwie-
rząt i planami wygenerowanymi 
komputerowo. Uzyskano w ten 
sposób efekt zanurzenia widza 
w urzekającym, bogatym świecie. 

Autorem scenariusza jest Justin Marks, a za produkcję 
odpowiadają Jon Favreau i Brigham Taylor. Tajemnicze, 
nieprzebyte dżungle istnieją w różnych zakątkach świata. 
Znajdziemy w nich bogactwo roślinności, rzadkie zwierzęta 
i drogocenne zasoby naturalne, dlatego są one inspiracją 
dla rozlicznych książek i filmów przygodowych. Zapraszamy 
na wyprawę do tropikalnej puszczy, która stała się domem 
Mowgliego. Odkryjesz tu magię natury wyrażającą się w dy-
namicznej harmonii życia dżungli i jej mieszkańców.
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Niniejszy „Podręcznik nauczyciela” obejmuje prawie 50 stron lekcji i ćwiczeń przeznaczonych dla 
klas 4–6 i gimnazjum. 

Celem podręcznika jest przedstawienie uczniom zagadnień takich, jak:
• zachowanie zwierząt i przyrodoznawstwo 
• kreatywne pisanie 
• przyczyny i skutki suszy 
• siedliska i ekosystemy 
•  zajmowanie terenów naturalnych przez 

człowieka

• koegzystencja ludzi i dzikiej przyrody
• techniki filmowe
•  działania na rzecz przyrody na całym świecie.

Cele podręcznika nauczyciela
•  Zwiększyć wiedzę uczniów na temat różnych 

gatunków zwierząt i ich siedlisk w ramach 
lekcji prowadzonych metodą interaktywną 
i problemową.

•  Podniesienie świadomości uczniów na temat 
dzikiej przyrody i miejsc pokazanych w „Księ-
dze dżungli”.

•  Promowanie ochrony przyrody jako wartości 
na całe życie oraz umiejętności w zakresie 
przedmiotów ścisłych i artystycznych metodą 
odkrywania.

•  Uzmysłowić nauczycielowi i uczniom ich 
potencjał inicjowania pozytywnych zmian na 
rzecz przyrody w szkole, lokalnej społeczno-
ści i na świecie.

Lekcje są zgodne ze standardem Next Generation w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, standardem podstawowym w za-
kresie języka i standardem podstawowym w zakresie matematyki.

Wejdź dalej do świata „Księgi dżungli”



3

PODZIĘKOWANIA
Walt Disney Studios niniejszym dziękuje wspaniałym ludziom, 
którzy wspólnie opracowali słowniczek, podręcznik nauczyciela 
i zeszyt ćwiczeń dla całej rodziny. Publikacje te zostały przygotowa-
ne z wielką starannością, zaangażowaniem i dzięki ciężkiej pracy 
wielu niesamowitych osób.
Specjalne podziękowania należą się dr Jackie Ogden i jej zespo-
łowi w Królestwie Zwierząt Disneya, Centrum Zwierząt, Nauki 
i Środowiska. Materiały te powstały dzięki staranności i zaangażo-
waniu Allyson Atkins i Kyle Huetter, które opracowały fascynujące 
lekcje i ćwiczenia we współpracy z naukowcami i pedagogami. 
Dziękujemy szczególnie dr. Markowi Penningowi i jego zespołowi 
ekspertów za wiedzę o zwierzętach i korektę podanych informacji. 
Gorące podziękowania dla Claire J. Welch za stworzenie świetnego 
słowniczka, Rachel Woodworth za opracowanie ćwiczeń oraz dr 
Jill Mellen, dr Anne Savage, Laurie Warfield i Hanny O’Malley za 
konsultacje całości materiałów. Dziękujemy za nadzór nad pracami 
ze strony dr Beth Stevens, Kim Sams i Claire Martin. Interdyscypli-
narne i holistyczne podejście zaprezentowane w tym podręczniku 
jest zasługą dr Lindy Labbo, profesor emeritus Uniwersytetu Georgii. 
Dziękujemy też reżyserowi i producentowi Jonowi Favreau za 
stworzenie pięknego filmu, który otwiera nowe możliwości technice 
filmowej i za wsparcie przy opracowywaniu materiałów eduka-
cyjnych. Ponadto, dziękujemy scenarzyście Justinowi Marksowi 
i współproducentowi Brighamowi Taylorowi. Na koniec dziękujemy 
też Samancie Rosenberg i Tylerowi Christianowi z Walt Disney 
Studios za nieustające wsparcie dla tego projektu.

Dr Lizabeth Fogel
Dyrektor ds. Edukacji, The Walt Disney Studios
www.ksiegadzungli.com
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Wilki
Na Wilki należą do rodziny psowatych, 

podobnie jak psy domowe, kojoty czy 
szakale. Na całym świecie występują tylko trzy 
gatunki wilków: wilk szary, wilk rudy i wilk 
etiopski. Wilk szary jest z nich największy, 
w porównaniu do swoich pobratymców ma 
też masywniejszy pysk i korpus.

Wilki należą do zwierząt lądowych o naj-
większym zasięgu występowania, ponieważ 
spotykane są od Ameryki Północnej, poprzez Europę, aż po Azję. 
Dla porównania, wilk etiopski zamieszkuje tylko górskie tereny 
w Etiopii w Afryce. Wilki są zwierzętami o mocno rozwiniętych za-
chowaniach stadnych żyjącymi i przemieszczającymi się w grupach. 
Stado wilków, czyli wataha, składa się z 8 do 9 osobników, którym 
przewodzą tzw. samiec i samica alfa. Wszystkie wilki są mięsożerne. 
Wataha poluje wspólnie, dzięki czemu jest w stanie powalić ofiarę 
nawet dziesięciokrotnie większą od przeciętnego wilka.

Akela i Raksha z „Księgi dżungli” to wilki indyjskie należące do 
jednej watahy. Wilk indyjski to podgatunek wilka szarego występu-
jący w Himalajach i na Półwyspie Indyjskim.

Wilki znane są ze swojego charakterystycznego wycia, którym 
wataha zwołuje się na polowanie.

Niedźwiedzie
Niedźwiedzie występują na wszystkich kontynen-

tach, za wyjątkiem Antarktyki i Australii. Choć 
niedźwiedzie należące do poszczególnych gatunków, 
a jest ich łącznie osiem, nie różnią się od siebie 
znacząco, to mogą zamieszkiwać i przystosowywać 
się do najrozmaitszych warunków środowiska. Na przykład, przednie 
łapy niedźwiedzi polarnych są szerokie jak łopaty, co ułatwia im pływanie 
i chodzenie po lodzie. Występujący w Ameryce Południowej niedźwiedź 
okularowy ma wyjątkowo silne szczęki pozwalające mu rozgryzać twarde 
pędy i orzechy. Niedźwiedzie nie mają dobrze wykształconego zmysłu wzro-
ku i słuchu, ale dysponują świetnym węchem, którym kierują się w po-
szukiwaniu pożywienia. Wszystkie niedźwiedzie, podobnie jak ludzie, są 
stopochodne, to znaczy do chodzenia używają całej powierzchni podeszwy 
stóp. Ogólnie rzecz biorąc większość niedźwiedzi jest wszystkożerna, tzn. 
korzystają z pożywienia dostępnego w danej porze roku w ich środowisku. 
Na przykład, niedźwiedź brunatny przez cały rok żywi się owadami i owo-
cami, ale okresowo poluje też na kozice, owce lub łososie.

Niedźwiedź Baloo występujący w „Księdze dżungli” to wargacz leniwy. Ten 
gatunek występuje w Indiach, preferuje suche lasy i skaliste wzniesienia. 
Całe dnie przesypia w jaskiniach, ale nie zapada w stan hibernacji. Cechą 
charakterystyczną tego niedźwiedzia jest wydłużony, ruchliwy 
pysk wyposażony w duży język i szerokie, płaskie zęby idealnie 
przystosowane do diety roślinnej.

Wilki znane są  
ze swojego charakte-
rystycznego wycia, 

którym wataha 
zwołuje się na 

polowanie.

Wargacze leniwe  
wykorzystują swoje 

wargi jak odku-
rzacz do wysysania 

owadów z ich 
kryjówek.

DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Zależne od gatunku, od 

lodowej pustyni Arktyki po 
andyjskie puszcze.

ATUTY
Silne szczęki i węch

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Żyją w różnych  

siedliskach  
na terytorium 

 od 100 do 2500 km2.

ATUTY
Umiejętność porozumiewania 
się i tworzenia grup społecz-

nych zwanych watahami
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Pantery
Pantera to powszechnie używana nazwa na 

lamparty o ciemnym umaszczeniu. Czar-
ne pantery, takie jak Bagheera z „Księgi 
dżungli”, należą do tego samego gatunku, 
co lamparty znane ze swojej jasnobrązo-
wej lub złotawej sierści pokrytej charak-
terystycznymi ciemnymi plamkami. Futro 
pantery pokryte jest tym samym wzorem, 
jednak trudniej go odróżnić na ciemnym tle.

Lamparty polują na bardzo różne zwierzęta. 
Równie zróżnicowane są ich siedliska, co znajduje 
odzwierciedlenie we wzorach plam i kolorze ich futra. Na przykład, 
lamparty żyjące w klimacie ciepłym i suchym mają najczęściej 
umaszczenie żółte lub jasnobrązowe. Te wielkie koty mają wiele 
cech świadczących o ich przystosowaniu i specjalizacji. Należy do 
nich duża czaszka z silnymi mięśniami żuchwy do zabijania ofiar 
oraz krótkie, muskularne przednie łapy ułatwiające wspinaczkę na 
drzewa. Lamparty mają również doskonale rozwinięty wzrok i słuch 
pozwalające im polować nocą i wśród gęstej roślinności.

Aby zaanonsować 
swoją obecność lam-
party wydają ostry 
odgłos przypomina-

jący chrząkanie

Tygrysy
Tygrysy są największymi i naj-

silniejszymi spośród wielkich 
kotów. Dorosły samiec może 
osiągnąć 3 m długości i 227 kg wagi. 
Swoją nadzwyczajną siłę zawdzięczają 
częściowo krótkiej, grubej szyi i dużym, 
umięśnionym przednim łapom. W ogóle 
całe ciało tygrysa jest niejako zaprojektowane 
do tropienia i polowania. Poruszanie się w ciemnościach 
i gęstych lasach ułatwia im wyostrzony słuch i wąsy na pysku. 
Tygrysy są samotnymi łowcami. Wczesnym rankiem i późnym 
wieczorem udają się na polowanie na duże zwierzęta kopytne, takie 
jak świnie, jelenie, bawoły czy antylopy. Na wolności zamieszkują 
tereny Azji pokryte wysokimi trawami i dżunglą tropikalną. Jednak 
poszczególne gatunki zamieszkują środowiska tak różne, jak ciepła, 
wilgotna puszcza sumatrzańska i zimny, śnieżny zakątek Rosji będą-
cy królestwem tygrysa amurskiego.

Przedstawiony w „Księdze dżungli” Shere Khan to tygrys bengalski. 
Ten gatunek występuje głównie w Indiach. Ma on charaktery-
styczne pomarańczowo-czarne umaszczenie z białym futrem na 
brzuchu.

Tygrysy tuż po urodzeniu 
są ślepe i bezbronne jak 
kocięta, jednak po osią-
gnięciu dorosłości dzięki 
wyostrzonym zmysłom 

potrafią polować 
nawet w nocy.

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Lasy w strefie tropikalnej 
i umiarkowanej, bagniska 

mangrowe

ATUTY
Wąsy ułatwiające poruszanie 

się w ciemności i wśród  
roślin oraz silne łapy

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Dżungla i lasy

ATUTY
Umiejętność wspinania się 
i pływania, długi ogon dla 

utrzymania równowagi 
i kamuflaż



Orangutany
Orangutan to rodzaj dużych małp występujących na Sumatrze 

i Borneo. Na indonezyjskiej wyspie Sumatrze zamieszkują 
głównie jej północny skrawek porośnięty podmokłym lasem. Oran-
gutan borneański ma szerszą głowę, krótszą brodę i ciemniejsze 
ubarwienie, niż jego sumatrzański kuzyn. Obydwa gatunki prowa-
dzą nadrzewny tryb życia. Są największymi na świecie zwierzętami 
mieszkającymi w koronach drzew. Orangutany borneańskie co noc 
budują sobie gniazda do spania wyposażone nawet w dach z gałęzi 
na wypadek deszczu. Niekiedy więk-
sze samce, kiedy są zbyt ciężkie by 
utrzymać się na drzewach, zmieniają 
tryb życia na naziemny. Orangutany 
żywią się przede wszystkim owo-
cami (ponad 60% diety) i innym 
pokarmem roślinnym. W ciągu 
roku zjadają 400 różnych 
rodzajów pożywienia.

Król Louie jest wzo-
rowany na wymarłym 
gatunku małpy po-
łudniowoazjatyckiej. 
Uważa się, że ten pre-
historyczny ssak z rzędu 
naczelnych wielkością 
dorównywał niedźwiedziowi 
polarnemu, ważył 544 kg, mierzył 
3 m wzrostu, a ostatnio występował 
300 000 lat temu.

Pytony
Pytony to węże z rodziny dusicieli. Zaczajają 

się na swoją ofiarę, a następnie oplatają swoim umięśnionym 
ciałem doprowadzając do jej uduszenia. Zamieszkują sawanny, 
okolice rzek i bagna w Afryce, Azji i Australii. Są świetnymi pływa-
kami, dlatego najczęściej spotyka się je na terenach podmokłych. 
Wyjątkiem jest pyton królewski występujący w Afryce zachodniej 
i środkowej, który preferuje obszary trawiaste pozwalające mu 
kopać nory. Pytony mają kiepski wzrok i są całkowicie uzależnione 
od zmysłu węchu i umiejętności wykrywania ciepła ciała innych 

zwierząt. Podczas polowania i gdy 
chronią złożone jaja pozostają 
w ukryciu, dlatego siedlisko musi 
zapewniać możliwość schowania 
się. Pomiędzy poszczególnymi 
gatunkami występują duże 
różnice w wielkości. Zamieszku-
jący Południowowschodnią Azję 
pyton siatkowy, najdłuższy wąż 
na tym kontynencie, może ważyć 
do 75 kg i mierzyć 6,5 m, z kolei 
australijski pyton malutki osiąga 
53 cm długości i 198 g wagi, co 
czyni go najmniejszym wężem na 
świecie.

W „Księdze dżungli” Kaa jest sa-
micą pytona birmańskiego. Ten 
wąż występuje na południu Chin, 
archipelagu wysp indonezyjskich 
i w Indiach. Każdy osobnik ma 
na skórze unikatowy brązowy 
deseń na tle białym lub szarym. 
Osiągają spore rozmiary, średnio 
4,5 m — 5,4 m długości.

Król Louie
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„Orangutan”  
w języku malaj-

skim oznacza  
„leśny czło-

wiek”.

Po zjedzeniu  
sutego posiłku,  
takiego jak jeleń  
czy świnia, pyton  

może nie jeść nawet 
przez dwa lata. 

DIETA
Owocożerny

SIEDLISKO
Lasy deszczowe

ATUTY
Chwytne stopy i silne dłonie 
do chwytania lian i gałęzi

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Lasy tropikalne, trawiaste 
równiny, sawanny, tereny 

zadrzewione i zakrzewione, 
bagna, skaliste wzniesienia

ATUTY
Umiejętność wykrywania 

ciepła, pływania i duszenia



Słonie
Słonie występują w Azji i Afryce. Są to największe i najcięższe 

zwierzęta lądowe. Zamieszkują lasy tropikalne, tereny za-
krzewione i dżungle. Słoń azjatycki może osiągnąć 5,5 tony wagi 
i wysokość 3 m. Spożywają 136 kg pożywienia dziennie. W po-
szukiwaniu jedzenia i wody stale przemieszczają się z miejsca na 
miejsce. Samce żyją samotnie, a samice w stadach. Słonie wyrażają 
swoje nastroje i uczucia przy pomocy dudniących odgłosów 
o częstotliwości tak niskiej, że niesłyszalnej dla człowieka. Ciosy, 
czyli przekształcone siekacze, służą im rozkopywania ziemi w poszu-
kiwaniu wody i usuwania kory z drzew. Z kolei trąby, z których 

każda może ważyć 136 kg i mierzyć 1,5 m długości, wykorzy-
stują do jedzenia, picia, wąchania, mycia się, oddychania, 

dotykania, wydawania dźwięków i obrony. Podobny do 
azjatyckiego słoń afrykański ma znacznie większe uszy, 
których długość może sięgnąć 1,29 m.

Nosorożce
Nosorożce żyją w Afryce i w Azji. Różnią się kolorem – od 

jasnoszarego ubarwienia nosorożca białego po czerwo-
nawy brąz nosorożca sumatrzańskiego. Zamieszkują tereny 
zakrzewione, lubią błotne kałuże i sadzawki. Samce prowadzą 
samotne życie w wyznaczonych rewirach, a samice większość 
czasu spędzają z młodymi. Nosorożce białe, czarne i suma-
trzańskie mają po dwa rogi, a jawajski i indyjski tylko po 
jednym. Rogi zbudowane są z keratyny, tego samego mate-
riału, co ludzkie paznokcie i włosy. Są to tak naprawdę włosy, 
które uległy aglutynacji, czyli sklejeniu.  Skóra nosorożca jest 
gruba i ma wiele luźnych fałd. Na przykład, skóra nosorożca 
sumatrzańskiego może mieć 16 mm grubości. Nosorożce mają 
dobry słuch i węch, ale słaby wzrok. Potrafią wydobywać do 
10 różnych dźwięków, od sapania i prychania po piszczenie 
i miauczenie.
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DIETA
Roślinożerne

SIEDLISKO
Sawanna, rzadkie lasy, lasy 
tropikalne i subtropikalne

ATUTY
Ciosy służące do kopania 

i podnoszenia, chwytne trąby

DIETA
Roślinożerne

SIEDLISKO
Otwarte tereny trawiaste, 
zalewowe, bagna i lasy 

deszczowe

ATUTY
Gruba skóra i rogi do obrony

Słonie żyją w stadach. 
W stadzie panuje  

matriarchat, to znaczy,  
że na jego czele stoi  
samica, najczęściej 
najstarsza w danej 

rodzinie.

Nosorożec potrafi  
cwałować z prędkością 

ponad 55 km/h  
odrywając wszystkie 

kończyny  
od ziemi.



Sępy
Naukowcy dzielą sępy na gatunki Nowego Świata i Stare-

go Świata na podstawie cech fizycznych i występowania 
geograficznego. Sępy Starego Świata zamieszkują Afrykę, Azję i 
Europę i są blisko spokrewnione z 
orłami, kaniami i jastrzębiami. Sępy 
Nowego Świata są bliższe bocianom i 
zamieszkują obydwie Ameryki. Sępy 
żywią się przede wszystkim padliną. 
Jest to możliwe dzięki bardzo dużej 
zawartości kwasu w żołądku, który 
zabija bakterie i pasożyty. Sępy mają 
doskonały wzrok pozwalający im do-
strzec pożywienie z dużej wysokości 
i odległości. Podczas lotu doskonale 
szybują wznosząc się na duże wyso-
kości, by następnie powoli schodzić 
do lądowania. Sępy gniazdują w roz-
maitych miejscach, takich jak półki 
skalne, drzewa, a nawet budynki.Gibony 

i hulmany
Gibony i hulmany to ssaki naczelne 

występujące w lasach tropi-
kalnych Azji. Gibony to niewielkie 
małpy spędzające większość czasu na 
drzewach, po których poruszają się 
zwinnie wykorzystując swoje długie 
ramiona. Jednocześnie mogą przenosić 
różne przedmioty, co umożliwia im 
przeciwstawny palec u stóp. Po ziemi 
chodzą w pozycji wyprostowanej 
wyciągając ramiona dla równowagi. 
Gibony wyznaczają granice swoje-
go terytorium przy pomocy głosu. 
W odróżnieniu od nich, hulmany 
poruszają się na czworakach i spędzają 
więcej czasu na najniższym piętrze 
lasu. Drzewa są ich sypialnią, czasem 
też zwieszają się do góry nogami, żeby 
objadać młode pędy. Preferują stadny 
tryb życia i lubią się bawić. Samice 
dbają wspólnie o wszystkie młode w 
grupie.
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Małpy dzieli się  
niekiedy 

 na dwie grupy:  
posiadające ogon  
i go pozbawione 

Sępy są naturalną  
„ekipą sanitarną”,  
ponieważ zjadając  
padłe zwierzęta  

zapobiegają  
roznoszeniu chorób. 

DIETA
Hulmany: roślinożerne

Gibony: owocożerne, roślino-
żerne lub wszystkożerne

SIEDLISKO
Lasy deszczowe

ATUTY
Gibony używają długich 

ramion do przemieszczania 
się i utrzymania równowagi, 
a hulmany potrafią daleko 

skakać wykorzystując wszyst-
kie kończyny

DIETA
Głównie padlina

SIEDLISKO
Zróżnicowane

ATUTY
Odporny żołądek, szybowa-

nie na dużej wysokości



Bawoły
Bawoły zamieszkują tereny podmokłe oraz lasy 

tropikalne i subtropikalne Azji i Afryki Sub-
saharyjskiej. Mogą bytować w dowolnym miejscu 
ze stałym dostępem do wody i trawy. Azjatyckie 
bawoły wodne potrzebują dużych ilości wody do 
picia oraz błota, którym się schładzają i chronią 
przed owadami. Mają wydłużone, wąskie głowy, 
małe uszy, ogromne rogi oraz rozdzielone i rozsta-
wione kopyta. Gatunek ten został udomowiony 
i jest hodowany na terenie całej Azji. Z kolei 
bawół afrykański, który różni się od azjatyckiego 
pokrojem, wielkością i umaszczeniem jest uzna-
wany przez rolników za szkodnika, ponieważ może 
przenosić choroby groźne dla innych zwierząt. Cechą wyróżniającą ten gatunek są 
masywne rogi o końcówkach zakręconych do góry. Zwierzęta te w naturze agresyw-
nie bronią swojego terytorium.

Mangusty
Mangusty są niewielkimi żyjącymi samotnie 
ssakami zamieszkującymi Afrykę, Azję i Europę 
Południową. Są mięsożerne, nie potrafią cho-
wać pazurów i występują najczęściej w pobliżu 
wody. Wanzyr błotny jest jedną z najbardziej 
wyspecjalizowanych mangust. Jego łapy są 
wyjątkowo miękkie i wrażliwe, co ułatwia po-
ruszanie się po śliskich głazach. W większości 
przypadków stado mangust wspólnie opiekuje 

się młodymi, jak również chorymi i starymi 
osobnikami. W niebezpieczeń-

stwie zwierzęta te rozpraszają 
się, ale utrzymują kontakt 

wydając specjalne dźwięki. 
Żywią się zróżnicowanym 
pożywieniem, takim jak 
owady, kraby, małże i gady. 
Potrafią nawet dostać się 
do wnętrza jajka uderzając 
nim o twardy przedmiot.
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Bawoły wodne są  
zazwyczaj szare, ale ich 
umaszczenie trudno jest 
rozpoznać ze względu na 

pokrywające je błoto.

Mangusty są znane  
ze swojej szybkości  

i zwinności, dzięki którym  
potrafią uciekać  

drapieżnikom, nawet  
takim jak jadowite  

węże.

DIETA
Roślinożerne

SIEDLISKO
Nizinne lasy i lasy deszczo-

we, lasy tropikalne i subtropi-
kalne, tereny trawiaste

ATUTY
Masywne rogi służące  

do obrony

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Zróżnicowane, najczęściej 

w pobliżu wody

ATUTY
Szybkość, pomysłowość, 

rozwinięty zmysł społeczny



Kobry
Kobry występują w całej Azji. Kobra 

indyjska żyje na terenie Pakista-
nu i Indii w lasach i na obszarach 
zagospodarowanych przez człowieka, 
natomiast kobra królewska występuje 
w Indiach, Chinach, Filipinach w pobliżu 
strumieni i w lasach. Po obydwu stronach 
szyi kobry mają fałdy przypominające kaptur. 
W sytuacji zagrożenia unoszą przednia część 
ciała, wyciągają szyję i rozkładają „kaptur”. Żywią 
się gryzoniami, jaszczurkami i żabami, które paraliżują jadem, a następ-
nie połykają w całości. Niektóre gatunki, takie jak kobra królewska, 
dorastają średnio do 3-3,5 m długości. Kobry królewskie są żółto-zielo-
no-brązowe z jodełkowym wzorem na grzbiecie. Inne gatunki różnią się 
ubarwieniem. Kobry wolą ucieczkę od konfrontacji, ale sprowokowane 
atakują w samoobronie.

Pawie
Pawie to kolorowe ptaki występujące  

w naturze w Indiach, Nepalu, Sri 
Lance i Pakistanie. Zamieszkują rzadkie 
lasy liściaste, gniazda zakładają na drze-
wach wytyczając wokół nich niewielkie 
terytorium. Pawie są wszystkożerne, ich 
łupem padają nasiona, jagody, owady, 
małe gady i ssaki. Cechą charakterystyczną 
samców jest piękny, długi tren opalizujących 
piór zakończonych „pawimi okami”. Są to wydłu-
żone pióra pokryw nadogonowych, które ptak podnosi w czasie godów 
ukazując je w pełnej krasie wybranej samicy znajdującej się w pobliżu. 
Samice pawia są mniej barwne, niż samce i nie mają tak spektakularnego 
ogona. Są za to obarczone odpowiedzialnością za samodzielne wychowa-
nie potomstwa.
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Kobry używają jadu  
do obezwładniania ofiar.  

Niedawno odkryto,  
że można go  

wykorzystać jako  
środek do produkcji 

leków dla ludzi.

W punkcie  
kulminacyjnym zalotów  

paw potrząsa swoimi  
piórami, przez co  

migoczą i dodatkowo 
wabią partnerkę.

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Sawanny, rzadkie lasy, 

równiny i skaliste zbocza

ATUTY
Rozdwojony język 

pozwalający wyczuć ofiarę, 
jad

DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Rzadkie lasy

ATUTY
Jaskrawe ubarwienie sam-

ców do wabienia samic, głos 
słyszalny na duże odległości



Krokodyle
Krokodyle występują w tropikalnych regionach Azji, Afryki, Australii 

i obu Ameryk. Te gady mają cztery łapy, głowę osadzoną równolegle 
do podłoża, umięśniony ogon i umieszczone blisko siebie na czubku głowy 
oczy. Ich nozdrza znajdujące się na końcu trójkątnego pyska mają kształt 
półksiężyców i działają jak zawory, dzięki czemu zwierzę może oddychać 
nawet będąc prawie całkowicie zanurzonym w wodzie. Skóra krokodyli 
pokryta jest zachodzącymi na siebie łuskami z keratyny, z której zbudowa-
ne są również ludzkie paznokcie. Dodatkowo występują na nich twarde, 
wystające narośle. Jak wszystkie gady, 
krokodyle są zmiennocieplne, to zna-
czy, że regulują temperaturę swojego 
ciała przy pomocy ciepła słonecznego 
i chłodu wody. Dorosłe krokodyle 
żywią się krabami, żółwiami, wężami, 
bawołami, ptakami, dzikami i mał-
pami. Kiedy wykryją ofiarę rzucają 
się na nią i chwytają potężnymi 
szczękami.

Jeżozwierze
Jeżozwierze to duże ssaki z rodziny 

gryzoni znane z charaktery-
stycznych długich kolców. Kolce 
te mogą mierzyć od 7 do 30 cm 
długości i służą do obrony przed 
drapieżnikami. Wbrew powszech-
nemu mniemaniu nie są one 
jadowite i nie mogą być „wystrzeli-
wane” w kierunku wroga. Strategia 
obronna jeżozwierzy polega na tym, 
że nacierają na nieprzyjaciela bie-
gnąc tyłem. Zwierzęta te zamieszku-
ją rozmaite środowiska, w tym lasy 
i otwarte tereny trawiaste szukając 
kryjówek w pustych kłodach i ja-
skiniach. Wiosną i latem zjadają 
młode pączki i pędy roślin, korze-
nie, liście, nasiona, jagody i orzechy. 
Zimą, kiedy takiego pożywienia 
brakuje, jedzą igły zimozielonych 
roślin i korę z drzew.
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W sytuacji zagrożenia  
jeżozwierze tupią  

i potrząsają kolcami 
grzechocząc nimi.

Po wykluciu się małych 
krokodyli z jaj matka  

przenosi je do wody w pysku  
i chroni do czasu osiągnięcia 

samodzielności.

DIETA
Roślinożerne

SIEDLISKO
Lasy, tereny trawiaste oraz 
obszary skaliste i górskie

ATUTY
Długie, ostre kolce

DIETA
Mięsożerne

SIEDLISKO
Tereny podmokłe

ATUTY
Twarde, zachodzące na siebie 

łuski, silne szczęki



Nietoperze
Na całym świecie występuje około 1000 gatunków nie-

toperzy zarówno w strefach tropikalnych, jak i w klima-
cie umiarkowanym. Stanowią one 20% ssaków żyjących na 
ziemi. Są jedynymi przedstawicielami tej gromady posiadają-
cymi skrzydła i umiejących latać. Ich mocno rozwinięte klatki 
piersiowe i ramiona dają siłę potrzebną w locie i pomagają 
utrzymać równowagę. Są bardzo wybredne w wyborze warun-
ków spoczynku i często tworzą kolonie, aby zachować ciepło. 
Zasiedlają jaskinie, rozpadliny, drzewa, nory pod zwalonymi 
drzewami, a nawet budynki. Pomiędzy poszczególnymi ga-
tunkami nietoperzy występują duże różnice w wielkości. Naj-
mniejszy na świecie świnionos malutki waży zaledwie 1,7-2 g, 
a mierzy 29-33 mm. Z kolei największy nietoperz, rudawka 
malajska, waży 0,6 kg i ma rozpiętość skrzydeł 1,5 m.

Dzikie świnie
Dzikie świnie posiadły sztukę adaptacji do najrozma-

itszych warunków środowiska. Większość z nich 
waży od 68 do 91 kg, ma beczkowaty korpus i grubą 
skórę pokrytą szczeciną. Ich cechą charakterystycz-
ną jest ryj wyspecjalizowany do poszukiwania 
pożywienia w ziemi. Niektóre z nich, jak 
babirusa sulaweska mają kły, które wyrastają 
ku górze poprzez czaszkę i zawijają się 
w kierunku czoła. Dzikie świnie wydają 
charakterystyczne odgłosy, na przykład 
świnia rzeczna głośno ryczy w sytuacji 
zagrożenia.
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Amerykę Południową  
i Centralną zamieszkują jedyne  

trzy gatunki nietoperzy  
żywiące się krwią innych  

kręgowców: wampir  
zwyczajny, wampirek  

sierścionogi i wampirzec  
białoskrzydły.

Większość warchlaków  
dzikich świń ma na grzbiecie 
paski, dzięki którym wtapiają 

się w otoczenie i chronią 
przed drapieżnikami.

DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Zróżnicowane

ATUTY
Umiejętność lotu i echolokacji

DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Lasy deszczowe, tereny pod-

mokłe, sawanny, zarośla i lasy 
klimatu umiarkowanego

ATUTY
Szybkość i bardzo ostre kły



Cywety
Cywety to niewielkie ssaki przypominające 

koty żyjące dziko na południu Europy, 
w Afryce i Azji. Przeważnie są mięsożerne, choć 
niektóre gatunki są mniej wybredne i żywią się 
owocami, padliną, owadami, gadami i jajami. 
Mają wydłużone ciało i krótkie nogi. Nie licząc 
ogona, cywety dorastają do 300-1000 mm dłu-
gości i 1-14 kg wagi. Prawie wszystkie gatunki 
mają futro pokryte paskami i cętkami, a na 
ogonie kontrastujące opaski. Wzór umaszczenia 
każdego osobnika jest niepowtarzalny. Cywety 
mają chowane pazury, których używają prze-
ważnie do poruszania się po drzewach. Binturong orientalny zamieszkujący 
tereny Azji Południowowschodniej ma oprócz tego również chwytny ogon 
ułatwiający poruszanie się w lesie.

Żółwie
Żółwie występują na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Antarktyki. 

Dzieli się je na wodne i lądowe, przy czym te ostatnie zamieszkują ciepłe 
obszary od lasów deszczowych po pustynie. Ich najbardziej charakterystyczną 
cechą jest karapaks, czyli górna część pancerza. Może być on pokryty wzorem, 
innym dla każdego gatunku. Na przykład, madagaskarski żółw promienisty 
ma na grzbiecie gwiaździście rozchodzące się żółte linie na czarnym tle. Żółwie 

lądowe są specjalnie przystosowane do życia 
w tym środowisku, mają grube tylne nogi, po-

zbawione błon pławnych łapy, krótkie palce 
i grube łuski na nogach. Największą aktyw-
ność w ciągu doby wykazują we wczesnych 

godzinach porannych lub późnym wieczorem. 
Wtedy odbywają się gody, żółwie przemieszczają się 

i jedzą.
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Cywety odgrywają 
niezwykle istotną rolę

w swoich ekosystemach  
rozsiewając nasiona  

drzew poprzez odchody. 

Żółwie słoniowe  
są znane ze swojej  
długowieczności.  

Żyją średnio  
ponad 100 lat.

DIETA
Przeważnie mięsożerne

SIEDLISKO
Sawanny, tereny trawiaste, 

zarośla i gęste lasy

ATUTY
Umiejętność wspinania i po-
rozumiewania się za pomocą 

wzroku, głosu i zapachu

DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Pustynie, lasy i tereny 

trawiaste

ATUTY
Ochrona w postaci karapak-

su, czyli pancerza



Jeleniowate występują na wszyst-
kich kontynentach, za wyjątkiem 

Australii i Antarktyki, w środo-
wiskach tak różnych jak mroźna 
tundra i lasy deszczowe. Wszystkie 
gatunki są roślinożerne, a większość 
jest najbardziej aktywna o zmierzchu 
i o świcie. Za wyjątkiem występujące-
go w Chinach jelonkowca błotnego 
i piżmowca syberyjskiego, samce jele-
niowatych mają poroże, które co roku 
zrzucają. Początkowo jest ono pokryte 
skórą zwaną scypułem dostarczającą 
substancji odżywczych niezbędnych 
do wzrostu poroża. Kiedy jest ono 
całkowicie rozwinięte, scypuł wysy-
cha i zaczyna powodować swędzenie. 
Aby poczuć ulgę samce trą porożem 
o drzewa, co ostatecznie powoduje jego 
zrzucenie. Jelonkowiec błotny i piżmo-
wiec syberyjski zamiast rogów mają 
wystające długie kły służące do jedzenia 
i wabienia partnerek.

Kanie
Kanie to ptaki drapieżne wystę-

pujące na całym świecie oprócz 
regionów polarnych. Można je często 
zobaczyć zawieszone w powietrzu 
w poszukiwaniu pożywienia. Ptaki te 
posiadły umiejętność pozostawania 
w powietrzu niemal bez ruchu, by 
następnie zanurkować w ataku na 
swoją ofiarę. Większość kań jest 
mięsożerna, zjadają inne ptaki, ssaki, 
ryby i gady. Jako miejsce spoczynku 
i polowania preferują drzewa. Gniaz-
da budują mniej więcej w połowie 
ich wysokości pod osłoną koron.

Jeleniowate
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DIETA
Głównie mięsożerne

SIEDLISKO
Zróżnicowane

ATUTY
Umiejętność szybowania 

i jedzenia w locie

Kanie często łapią  
ofiarę i jedzą ją w locie.  
Ten sposób odżywiania  

się praktykuje  
wiele ptaków. 

Występujący  
w Azji Południowowschodniej 

mały mundżak wydaje  
w sytuacji zagrożenia  
odgłos przypominający 

szczekanie psa.

DIETA
Roślinożerne

SIEDLISKO
Zróżnicowane

ATUTY
Poroże służące do obrony



Pangoliny
Pangoliny to ciekawe ssaki występujące w tropikalnych regionach Azji 

i Afryki. Dzieli się je na osiem gatunków zamieszkujących różne 
siedliska, od lasów po sawanny. Ich grzbiet pokryty jest dużymi, 
zachodzącymi na siebie łuskami zbudowanymi z aglutynowanych, 
czyli niejako sklejonych, włosów. Ich cechą charakterystyczną 
jest nadzwyczajnie długi język podczepiony do kości miednicy 
i ostatniej pary żeber. Pangoliny nie mają zębów. Pokarm 
rozdrabniają przy pomocy twardych, skierowanych ku 
tylnej części ciała wyrostków w żołądku. Żywią się 
głównie mrówkami. Podczas jedzenia połykają 
też małe kamyki ułatwiające obróbkę pokarmu 
w przewodzie pokarmowym. Pangoliny stosują 
wyjątkową strategię ucieczki przed wrogiem: 
zwijają się w kulę chronioną z wierzchu łuskami 
i toczą się w bezpieczne miejsce. Zwane są często 
„łuskowatymi mrówkojadami” ze względu na podobny 
wygląd i dietę, choć naprawdę należą do różnych 
gatunków.

Dzioborożce
Dzioborożce to rodzina dużych ptaków zamieszkujących lasy 

i sawanny Afryki i Azji. Na szyi i głowie mają kolorowe 
plamy. Słyną z długiego, zakrzywionego dzioba, na którym może 
znajdować się dodatkowo rogowa narośl. Narośle te u każdego 
gatunku mają swoje cechy charakterystyczne, takie jak barwa, 
wielkość, faktura lub kształt. Samice podczas wysiadywania jaj 

wykazują nietypowe zachowanie. Po wybraniu 
odpowiedniej dziupli, zamykają jej otwór 

wykorzystując do tego wyplute jedzenie, 
odchody i błoto zostawiając tylko nie-

wielką szparę. Następnie samica składa 
jaja i wysiaduje je dopóki nie wyklują 
się młode. Samiec w tym czasie stoi 
na straży gniazda i przynosi jedzenie. 
Występujący w Afryce dzioboróg 
kafryjski jest jedynym gatunkiem 
w tej rodzinie, którego samica nie 

zamyka się w gnieździe.

© Disney Enterprises, Inc.
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DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Lasy i tereny trawiaste

ATUTY
Długi język, zachodzące na 
siebie łuski i umiejętność 

zwijania się w kulę

Małe pangoliny dosiadają  
grzbietu i ogona swoich  
matek. Samice potrafią  

owinąć się wokół  
swojego potomstwa  
chroniąc je w ten 

sposób.

Dzioborożce odgrywają  
ważną rolę w procesie  

rozsiewania nasion roślin,  
które roznoszone  

są wraz z ich odchodami.

DIETA
Wszystkożerne

SIEDLISKO
Lasy, zarośla i sawanna

ATUTY
Żyje w dużych koloniach
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FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY DISNEYA
W dżunglach całego świata zwierzęta duże i małe narażone są na wyginięcie w związku z niszczeniem ich siedlisk, 
kłusownictwem i zanieczyszczeniem środowiska.

Fundacja Ochrony Przyrody Disneya udzieliła pomocy wielu gatunkom przedstawionym w „Księdze dżungli”, 
takim jak nosorożce, małpy, słonie i tygrysy. Wchodzi ona w skład Działu Zaangażowania Społecznego The Walt 
Disney Company i wspiera organizacje non profit zajmujące się ochroną dzikiej przyrody i angażujące w tę ochronę 
lokalne społeczności. Zajmuje się też zbliżaniem całych rodzin, a zwłaszcza dzieci do przyrody wspierając programy 
umożliwiające im odkrywanie natury na świeżym powietrzu. W tym roku Fundacja Ochrony Przyrody Disneya ob-
chodzi dwudziestolecie istnienia i z tej okazji przedstawia osiągnięcia dwóch dekad pracy na rzecz natury. Fundacja 
Ochrony Przyrody Disneya powstała w 1995 r. w Dzień Ziemi (22 kwietnia) i do dziś udzieliła wsparcia ponad 300 
organizacjom non profit i ponad tysiącu projektów ochrony przyrody na całym świecie. Wszystkie z nich, zakończo-
ne i trwające nadal, można obejrzeć na stronie organizacji pod adresem www.disney.com/conservation.

Możesz przyczynić się do ochrony tych zwierząt.

Uzyskując wiedzę na temat gatunków przedstawionych w tym słowniczku już pomagasz chronić zwierzęta w miejscu swojego zamieszkania i na 
całym świecie! Wiedza to świadomość, a świadomość może prowadzić do działania. Pozytywne nastawienie do wszystkich zwierząt może pomóc 
chronić przyrodę, jeśli będzie połączone z działaniami na rzecz otaczającego nas świata. Zastanów się, jak możesz pomóc tym zwierzętom.

Tworzenie siedlisk dla dzikich zwierząt.
  Na swoim podwórku możesz stworzyć miejsce dla dzikich zwie-

rząt. Wystarczy źródło wody, schronienie i rośliny jako pożywienie. 
Nie obejrzysz się, jak Twoje podwórko stanie się domem dla 
roślin, owadów i innych zwierząt.

Ograniczanie, wielokrotny użytek,  
recykling i uzupełnianie.
  Ograniczaj konsumpcję, aby zmniejszyć oddziaływania na środo-

wisko. Przedmioty zwykle wyrzucane po jednorazowym użyciu 
mogą być wykorzystane ponownie. Ważny jest też recykling. Uzu-
pełniaj zasoby środowiska sadząc drzewa, które staną się źródłem 
pożywienia i schronieniem dla wielu zwierząt.

Dokonuj świadomych wyborów.
  Świetnym sposobem na ograniczenie wpływu na środowisko są 

alternatywne sposoby podróżowania, takie jak carpooling, rower 
czy chodzenie piechotą. Zanim wrzucisz coś do koszyka w sklepie 
sprawdź, czy ta rzecz została wyprodukowana zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.

Mądrze wybieraj zwierzęta domowe.
  Chociaż na całym świecie obowiązują przepisy o ochronie dzikich 

zwierząt, przestępcy nadal nielegalnie pozyskują je ze środowiska 
naturalnego. Kiedy będziesz powiększał swoją rodzinę o futrza-
stego, pierzastego lub łuskowatego towarzysza, sprawdź skąd 
pochodzi, a najlepiej adoptuj zwierzaka ze schroniska.

Kontakt z przyrodą.
  Odkrywaj przyrodę dookoła siebie. Wycieczki w towarzystwie 

rodziny i przyjaciół to świetny sposób na poznanie środowiska 
naturalnego w pobliżu Twojego domu. Być może tuż za płotem 
kryje się niesamowity ekosystem!

Zdobywanie wiedzy.
  Poszerzaj wiedzę o dzikiej przyrodzie odwiedzając dobre ogrody 

zoologiczne i akwaria. Jest to okazja, aby dowiedzieć się o tym 
jak chroniona jest przyroda na całym świecie.

ŹRÓDŁA • Animal Diversity Web http://animaldiversitv.ora/
• Arkive http://www.arkive.ora
• Disney’s Animal Kingdom www.disnevanimals.com
•  Disney Conservation Fund www.disnev.com/conservation
•  Grzimek’s Animal Life Encyclopedia Volume 7

•  San Diego Zoo http://zoo.sandieaozoo.ora/animals
•  Saint Louis Zoo http://www.stlzoo.ora/animals
•  Smithsonian Magazine http://www.smithsonianmaa.com/
•  Smithsonian National Zoological Park http://nationalzoo.si.edu/Animals



Około 1894 r. Rudyard Kipling opu-
blikował w różnych magazynach 
serię opowiadań. Każde z nich 

było bajką, w której postacie zwierzęce 
udzielały nauk moralnych głównemu 
bohaterowi imieniem Mowgli, chłopcu 
walczącemu o przetrwanie w dżungli. 
Kipling wykorzystuje środek stylistyczny 
personifikacji polegający na przypisaniu 
cech ludzkich zwierzętom. Te opowiada-
nia zostały następnie zebrane i opubli-
kowane pod wspólnym tytułem „Księga 
dżungli”. W trakcie tej lekcji uczniowie 
stworzą własne postacie i napiszą opo-
wiadania odpowiadające charakterem 
„Księdze dżungli”.

LEKCJA

Budowanie 
 postaci1

ROZGRZEWKA
Mimo, że główny bohater Mowgli od niemowlęctwa wychowywany był przez 
parę wilków Rakshę i Akelę, musi jeszcze wiele nauczyć się o przetrwaniu 
w dżungli. Bo nie tylko jego przybrani rodzice interesują się małym człowie-
kiem. Bardziej i mniej znaczące postacie chcą wpływać na decyzje podej-
mowane przez głównego bohatera działając na jego korzyść (mentorzy) albo 
niekorzyść (agresorzy). Koegzystencja zwierząt w dżungli możliwa jest dzięki 
przestrzeganiu przez nie „praw dżungli”, jednak niektórzy agresorzy uważają, że 
stoją ponad tym prawem. Na przykład antagonista Shere Kahn stanowi zagro-
żenie dla Mowgliego, ponieważ chce go zjeść, co stanowi ewidentne złamanie 
praw dżungli. Tworząc nowe postacie zwierzęce i pisząc o nich uczniowie zro-
zumieją w jaki sposób autorzy wykorzystują wielowymiarowe, dobrze rozwinięte 
postacie do wpływania na postępowanie głównego bohatera i fabułę.

POCZĄTEK
KROK 1 Uczniowie wybierają opowiadanie z „Księgi dżungli” do przeczytania 
i dyskusji. Poproś uczniów, aby przygotowali się do dyskusji na temat wyko-
rzystania przez Kiplinga różnych typów postaci do wpływania na Mowgliego 
i fabułę.

TEMAT
Kreatywne pisanie

KLASY
4-6 i gimnazjum

OBSZARY TEMATYCZNE 
Obszar główny: umiejętności językowe 
Obszary dodatkowe: umiejętności językowe

SŁOWNICTWO
agresor, antagonista, charakterystyka postaci, 
punkt kulminacyjny, bajka, charakterystyka 
pośrednia, postać pierwszoplanowa, mentor, 
metafora, postać drugoplanowa, morał, mit, 
onomatopeja, personifikacja, fabuła, prota-
gonista, postać wielowymiarowa, sceneria, 
porównanie

STUDENCI BĘDĄ POTRAFIĆ:
•  Omówić dwie grupy postaci z „Księgi 

dżungli” i stworzyć własną postać należącą 
do jednej z tych grup.

•  Zebrać informacje potrzebne do stworzenia 
nowej postaci zwierzęcej

•  Opisać wygląd, cechy charakterystyczne, 
zachowanie i tło wymyślonej postaci.

•  Napisać opowiadanie na temat wymyślonej 
postaci w formie bajki lub mitu.

•  Używać środków stylistycznych do opisania 
jednego aspektu wymyślonej postaci.

•  Używać terminów literackich do omawiania 
opowiadań.

NIEZBĘDNE POMOCE:
• papier do pisania
• długopisy
• flamastry
•  Arkusz ćwiczeń nr 1: Matryca charakterysty-

ki postaci
•  Arkusz ćwiczeń nr 2: Tworzenie wielowy-

miarowej postaci z „Księgi dżungli”
• Arkusz ćwiczeń nr 3: Pisanie opowiadania

W trakcie tej lekcji 
uczniowie stworzą 

własne postacie i napi-
szą opowiadania odpo-
wiadające charakterem 

„Księdze dżungli”.
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LEKCJA Budowanie postaci1
KROK 2 Rozdaj arkusz ćwiczeń nr 1. Omów 
informacje u góry strony i poszczególne kategorie 
opisujące kolumny matrycy. Wybierz jedną postać 
i wspólnie z uczniami wypełnijcie pierwszy wiersz 
tabeli. Można podzielić uczniów na grupy i zadać im 
wypełnienie tabeli dla trzech innych postaci zwierzę-
cych. Omów sposób,  w jaki Kipling używa charakte-
rystyki pośredniej do stworzenia wielowymiarowych 
postaci, dzięki czemu opowiadania są ciekawsze dla 
czytelnika. Powiedz uczniom, że charakterystyka po-
staci będzie odgrywała ważną rolę w opowiadaniach, 
które będą pisać.

KROK 3 Jako pierwszy krok ku napisaniu własnego 
opowiadania w ramach „Księgi dżungli”, uczniowie 
wybierają zwierzę, które może występować w dżungli 
i na jego podstawie budują postać, łącznie z jej tłem. 
Uczniowie zbierają informacje na temat wybranego 
zwierzęcia zwracając szczególną uwagę na jego cechy 
fizyczne, postępowanie, zachowanie w grupie, dietę, 
sposób porozumiewania się i preferowane miejsce 
schronienia.

KROK 4 Rozdaj arkusz ćwiczeń nr 2 i omów 
instrukcje u góry strony. Uczniowie uzupełniają 
mapę dla swojej postaci. Przypomnij uczniom, że 
opis wyglądu i wybór imienia zwierzęcia powinny 
uwzględniać informacje zebrane na temat jego cech i 
zwyczajów, ale również pewną dozę fantazji, element 
personifikacji i interpretacji. Na przykład w „Księdze 
dżungli” szakal Tabaki zwany jest „pieczeniarzem”, 
ponieważ wyjada resztki z ludzkich śmietników nie 
gardząc nawet szmatami. Poza tym, wywołuje intrygi 
rozpowiadając plotki. Przemieszcza się biegając chył-
kiem, a w głosie słychać złośliwość.

Jako agresor ożywia sceny, w których się pojawia.

KROK 5 Ponieważ postacie uczniów zyskały wie-
lowymiarowość, nadszedł czas aby napisać o nich 
opowiadanie. Rozdaj arkusz ćwiczeń nr 3. Uczniowie 
decydują jakie opowiadanie napisać posiłkując się 
wskazówkami odnośnie do gatunku literackiego po-
danymi w materiałach. Podane wskazówki zilustruj 
dodatkowo przykładami dla każdego z gatunków. 
Wyjaśnij, że bez względu na wybrany gatunek, każde 
opowiadanie powinno zawierać pewne elementy. Na 

tablicy wypisz następującą 
listę:

1)  POSTACIE – wymyśloną 
postać i co najmniej jedną 
postać z „Księgi dżungli”;

2)  SCENERIA – jedno miej-
sce opisane w „Księdze 
dżungli” lub wymyślone 
miejsce związane z dżun-
glą;

3)  FABUŁA – ciąg co najmniej dwóch zdarzeń 
prowadzących do punktu kulminacyjnego;

4)  TEMAT lub MORAŁ – najważniejszy wniosek 
lub lekcja z opowiadania.

Po wybraniu gatunku uczniowie czytają wskazówki 
pisarskie, gdzie znajdą informacje o niektórych za-
biegach literackich i środkach stylistycznych, jakich 
Kipling używał dla podniesienia walorów swoich 
opowiadań. Uczniowie wybierają co najmniej dwa 
spośród wymienionych elementów i wykorzystują w 
swoich pracach.

KROK 6 Po napisaniu opowiadań uczniowie wymy-
ślają tytuł, podpisują się i przygotowują do przedsta-
wienia ich na forum klasy. Jeśli starczy czasu, mogą 
dołączyć ilustrację. Po przedstawieniu i omówieniu 
opowiadań, zbierz je w formie księgi dostępnej dla 
chętnych w terminie późniejszym.

PODSUMOWANIE
Poproś uczniów, aby rozważyli następujące pytania:

1)  W jaki sposób wielowymiarowe postacie przyczy-
niają się do stworzenia porywającego opowiadania?

2)  Jak wybór gatunku literackiego (bajki lub mitu) 
wpływa na odbiór czytelnika?

3)  Jaki morał lub motyw był najbardziej unikatowy, 
a jaki najbardziej powszechny w opowiadaniach 
uczniów?

Wyjaśnij uczniom, że wychowany przez wilki Mowgli 
nie pasuje ani do świata dzikich zwierząt (ma za dużo 
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LEKCJA Budowanie postaci1
cech ludzkich), ani do świata ludzi (ma za dużo cech 
zwierzęcych), dlatego zostaje wypędzony zarówno 
przez jednych, jak i przez drugich i musi poszukiwać 
własnej drogi. Spytaj uczniów, dlaczego według nich 
napisana w 1894 r. „Księga dżungli”, której akcja 
rozgrywa się w egzotycznym miejscu i opowiada o 
sierocie poszukującym swojego miejsca na świecie, 
wytrzymała próbę czasu.

CIĄG DALSZY
Znajomość postaci z „Księgi dżungli” można wzboga-
cić ćwiczeniami dodatkowymi.

Umiejętności językowe: Kolaż 
opisujący wymyślone przez uczniów 
postacie z „Księgi dżungli”.
W czasopismach i w Internecie wyszukaj obrazy 
przedstawiające rzeczy, które wymyślona postać lubi 
lub które ilustrują jej osobowość. Pogrupuj obrazy w 
kategorie i przyklej na tablicy. Dodaj do tego wymy-
ślone wypowiedzi postaci. Możesz też użyć symboli 
opisujących daną postać. Na przykład, jeśli jest ona 
smutna możesz umieścić złamane serce. Na kolażu 
umieść też imię postaci.

ŹRÓDŁA
• http://learn.lexiconic.net/characters.htm
• http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/mythmachine.htm
• http://dictionary.reference.com/browse/personification
• http://www.comicvine.com/kaa/4005-58004/
•  http://www.freetech4teachers.com/2013/01/the-heros-jour-

ney-lesson-in-writing.html#.Va0NRBNViko
•  http://fairytalenewsblog.blogspot.com/2013/07/next-in-line-

-for- disney-live-action.html
•  http://teacher.scholastic.com/writewit/mff/myths_mymyth.

htm
• http://dictionary.reference.com/browse/metaphor
• http://www.time4writing.com/writing-skills/
•  http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/ 

herosjourney/herosjourney.html
• https://jrpoulter.wordpress.com/category/awards/

Jak lepiej pisać – środki stylistyczne:
• https://www.curriculet.com/c/159618-the-jun
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LEKCJA Budowanie postaci1
ĆWICZENIE 1

MATRYCA CHARAKTERYSTYKI 
POSTACI
Pisarze tacy jak autor „Księgi dżungli” Rudyard Kipling opisują 
osobowość postaci tworząc jej charakterystykę. Poprzez bezpo-
średnią charakterystykę i personifikację autor wyjawia czytelni-
kowi osobowość postaci. Charakterystyka pośrednia polega na 
sugerowaniu czytelnikowi cech osobowości głównego bohatera 
poprzez dialogi, działania, opinie i nastawienie pozostałych 
postaci wobec niego.

Wypełnij matrycę charakterystyki dla co najmniej trzech postaci 
z „Księgi dżungli”. Zastanów się, która z nich była mentorem, 
a która agresorem dla Mowgliego.

Dzięki jakim cechom to ustaliłeś?

Budowanie postaci
Imię  
postaci 

Postać 
pierwszo-/
drugopla-
nowa 

Mentor/ 
agresor 

Wygląd 
fizyczny 

Personifikacja: cechy 
osobowości/postaci 
(dialogi, przekona-
nia, nastawienie) 

Przestrzega 
prawa dżun-
gli? (tak albo 
nie) 

Tło 
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LEKCJA Budowanie postaci1
ĆWICZENIE nr 2

POSTAĆ WIELOWYMIAROWA
Budując wielowymiarową postać opowiadania weź pod uwagę:

WYGLĄD
•  Wyszukaj podstawowe informacje o wybranym zwierzęciu  

w Internecie;
• Narysuj je lub umieść jego zdjęcie na mapie;
• Opisz je.

MENTOR czy AGRESOR
• Do której grupy należy wybrane przez Ciebie zwierzę?
•  W jaki sposób może to wpłynąć na jego nastawienie  

wobec Mowgliego?

PERSONIFIKACJA
•  Jakie ludzkie cechy będzie miało wybrane przez Ciebie 

zwierzę?

TŁO
•  Jakie są najważniejsze punkty zwrotne w życiu wybranego 

zwierzęcia, na przykład z jego dzieciństwa, wpływające na 
jego postępowanie?

W każdym owalu wpisz po jednej cesze charakteru. W prostokątach wpisz po jednej informacji dodatkowej/szczegółowej.

Mapa postaci

Zwierzę

Wygląd

Mentor czy agresor

Personifikacja

Tło

Zdjęcie lub rysunek
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LEKCJA Budowanie postaci1
ĆWICZENIE nr 3

PISANIE OPOWIADANIA
Wybierz typ opowiadania, jakie napiszesz o wybranej postaci. Pomogą Ci w tym WSKAZÓWKI GATUNKOWE odnoszą-
ce się do gatunku literackiego. Po wybraniu gatunku, przeczytaj WSKAZÓWKI PISARSKIE, gdzie znajdziesz informacje 
o niektórych zabiegach literackich i środkach stylistycznych, jakich Kipling używał dla podniesienia walorów swoich opo-
wiadań. Wybierz co najmniej dwa spośród wymienionych elementów i wykorzystuj je w swojej pracy. Po napisaniu opowia-
dania zatytułuj je, podpisz i przygotuj do przedstawienia go klasie. Kiedy będziesz następnie prowadził dyskusję na temat 
swojego opowiadania pamiętaj, by używać terminów literackich. Jeśli starczy Ci czasu, dołącz ilustrację.

BAJKA: zwięzły utwór dydaktyczny, 
którego bohaterami zazwyczaj są 
zwierzęta. Aby lepiej zadziałać na 
wyobraźnię czytelnika postaci wy-
posażane są w cechy ludzkie (per-
sonifikacja). Fabuła i morał bajki są 
kształtowane przez słowa i czyny 
zwierząt w odniesieniu do głównego 
bohatera.

Wskazówki gatunkowe

Wskazówki pisarskie

MIT: zwięzła opowieść wywodząca się 
z dawnej kultury mająca za zadanie objaśnić 
jakiś zwyczaj, wierzenie lub zjawisko natu-
ralne. W niektórych mitach główny bohater 
przebywa jakąś drogę.

ŚRODKI STYLISTYCZNE:uży-
wanie słów w znaczeniu innym, 
niż potoczne jest przyjemne tak 
dla pisarza, jak i dla czytelnika. 
Kiedy pantera Bagheera nazywa 
ogień „czerwonym kwiatem”, 
czytelnik lepiej rozumie, że 
zwierzęta boją się ognia.

ONOMATOPEJA:słowo lub kilka 
słów imitujących dźwięk, który 
opisują.

„Warknięcie”, „szelest” są przy-
kładem onomatopei.

PORÓWNANIE: Kipling porów-
nuje oczy Rakshy do księżyców 
używając słowa „niby”. Dzięki 
temu zabiegowi czytelnikowi 
łatwiej wyobrazić sobie świe-
cące w ciemności ślepia wilczy-
cy utkwione w Shere Khanie. 
Charakterystycznym elementem 
porównania jest użycie słów 
takich, jak „jakby”, „podobny” 
i innych.

HIPERBOLA: oczywista, 
zamierzona przesada. „Serce 
wyskoczyło mu z piersi” uzmy-
sławia czytelnikowi zaskoczenie 
i przerażenie postaci.

OBRAZOWANIE: bogate 
w szczegóły opisy ożywiają tekst 
w wyobraźni czytelnika. Ma-
lują w naszym umyśle obrazy 
słowami.

METAFORA: figura retorycz-
na polegająca na zastosowaniu 
wyrażenia do oznaczenia czegoś 
niezwiązanego z nim bezpośred-
nio w celu zasugerowania podo-
bieństwa. „Życie jest wędrów-
ką”. „Bagera był profesorem 
dżungli”.

© Disney Enterprises, Inc.

22



LEKCJA

Siła 
 wody2

Akcja opowiadań Rudyarda Kiplinga 
o Mowglim rozgrywa się w wśród 
bujnego lasu tropikalnego bogatego 

w najrozmaitsze formy życia zasilanego 
przez rzekę Wajngangę. Kiedy wody jest pod 
dostatkiem prawa natury i dżungli działają 
prawidłowo. Jednak kiedy nastaje susza jej 
negatywne konsekwencje odczuwają ludzie, 
środowisko, a nawet dochodzi do zaburzenia 
„praw dżungli”. Podczas tej lekcji ucznio-
wie zapoznają się z cyklem hydrologicznym, 
przyczynami suszy oraz efektem domina, 
jaki ona wywołuje w odniesieniu do przyro-
dy, pojedynczych osób i społeczeństwa.

ROZGRZEWKA
Nauczyciel rozpoczyna pytając uczniów jak często 
używają wody i do jakich celów. Zapisz kilka odpowiedzi 
na tablicy i poproś uczniów o dodanie innych metodą 
skojarzeń. Na przykład, wykorzystywanie wody do celów 
rekreacyjnych może kojarzyć się z pływaniem, spływami 
kajakowymi, nartami wodnymi, wędkarstwem, chłodze-
niem się w fontannie itd.

TEMAT
Przyczyny oraz skutki suszy i powodzi

KLASY
4-6 i gimnazjum

OBSZARY TEMATYCZNE 
Obszar główny: nauki przyrodnicze, 
nauki społeczne
Obszary dodatkowe: nauki przyrod-
nicze 

SŁOWNICTWO
susza, cykl hydrologiczny, łagodzenie

STUDENCI BĘDĄ 
POTRAFIĆ:
•  omówić schemat cyklu wodnego;
•  zidentyfikować „efekt domina” 

wywołany suszą;
•  zebrać w Internecie informacje 

na temat zapobiegania suszy 
i stworzyć plakat lub prezentację 
komputerową o rozwiązaniach 
tego problemu;

•  przeprowadzić eksperyment ze 
„sztuczną chmurą”.

NIEZBĘDNE POMOCE:
• tablica do plakatów
• flamastry
•  arkusz ćwiczeń nr 1: Przyczyny 

suszy i efekt domina.

Uczniowie dowiedzą się 
jaki jest wpływ wody – 
i jej braku – na nasze 

codzienne życie.

POCZĄTEK
Wyjaśnij kluczowe znaczenie wody dla podtrzymania życia, jak również jej wpływ na na-
sze codzienne czynności i jakość życia. Wprowadź pojęcie „suszy”. Spytaj uczniów w jaki 
sposób ta potężna siła natury może wpłynąć na środowisko i ludzi. Poprowadź dyskusję 
na temat siły wody, którą można odczuć w czasie suszy i powodzi występujących na ca-
łym świecie. Te dwie ekstremalne sytuacje: brak wody i jej nadmiar wpływają na jakość 
życia ludzi oraz na florę i faunę.

Nauczyciel ilustruje konsekwencje braku wody dla środowiska zdjęciem znajdującym się 
pod adresem:  http://climate.nasa.gov/state_of_flux#Qori-Kalis-930px-80-v2.jpg (więcej 
linków znajduje się w dziale Źródła). Wyjaśnij, że susza o skali pokazanej na zdjęciach 
może mieć trwały wpływ na społeczeństwo. Na przykład, brak wody negatywnie wpływa 
na rolnictwo, a więc na całą gospodarkę, prowadząc do zwyżki kosztów żywności, 
utraty miejsc pracy i strat finansowych. Jednak obecnie w wielu częściach świata ludzie 
nauczyli się radzić sobie w czasie suszy. Dzięki zespołowemu podejściu do poszukiwania 
rozwiązań jednostki mogą prosperować nawet w czasie najcięższych niedoborów wody.
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KROK 1 Aby zrozumieć przyczyny suszy ucznio-
wie zapoznają się z cyklem hydrologicznym. Wy-
świetl i omów interaktywną grafikę na jego temat: 
http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-adv.html. 
Schemat ten zawiera podstawowe elementy cyklu, 
które uczniowie poznali we wcześniejszych kla-
sach i dodatkowo opisuje bardziej skomplikowane 
procesy.

KROK 2 Klikając poszczególne pojęcia na sche-
macie uczniowie mogą zapoznać się z objaśnieniem 
każdego elementu cyklu. Daj im czas na rozmowę 
z wykorzystaniem nowopoznanych pojęć i informacji.

EFEKT DOMINA
KROK 1 Według Encyklopedii PWN susza to 
„stosunkowo długotrwały okres z brakiem opadów 
atmosferycznych lub z dużym (…) ich niedoborem”, 
który może prowadzić do usychania roślin. Pokaż 
uczniom krótką animację o wykorzystywaniu róż-
nych źródeł danych i raportów do oceny suszy w Sta-
nach Zjednoczonych. Film zawiera również instruk-
cje czytania map suszy i wykresów  http://drought.
ml.edu/DroughtforKids.aspx. Opowiedz o wielkich 
różnicach w konsekwencjach suszy w poszczególnych 
regionach kraju i na całym świecie.

KROK 2 Rozdaj arkusz ćwiczeń nr 1. Powiedz 
uczniom, że aby lepiej zrozumieć ciąg przyczynowo-
-skutkowy suszy mogą wyobrazić sobie kostki do-
mina. Jeśli na podłodze ustawimy długi rząd kostek 
domina i popchniemy pierwszą z nich, przewróci ona 
drugą, ta – trzecią i tak dalej.

KROK 3 Uczniowie przygotowują zestawy kart 
odpowiadających poszczególnym zdarzeniom w ciągu 
przyczynowo-skutkowym suszy. Wychodząc od karty 
przyczyny muszą ułożyć łańcuch trzech do pięciu 
skutków suszy następujących po sobie na zasadzie 
efektu domina.

1)  Każdy z uczniów powinien mieć 16 czystych kart. 
Uczniowie wybierają osiem przyczyn suszy i osiem 
skutków suszy spośród propozycji wymienionych 
w arkuszu ćwiczeń nr 1.

2)  Czerwonym flamastrem wpisują przyczyny suszy, 
po jednej na każdej z ośmiu kart. Wzdłuż krawę-
dzi każdej karty rysują czerwoną ramkę.

3)  Uczniowie czarnym flamastrem wpisują skutki 
suszy, po jednej na każdej z ośmiu kart. Wzdłuż 
krawędzi każdej karty rysują czarną ramkę. Wię-
cej skutków suszy można znaleźć pod adresem:  
http://drought.unl.edu/portals/0/docs/checklist.pdf.

KROK 4 Wspólnie z uczniami omów następujące 
przykładowe scenariusze:

Scenariusz pierwszy: Ciąg przyczynowo-skutkowy 
suszy na terenach uprawnych może rozpoczynać się 
od karty przyczyny „Wyższe temperatury”; jako drugą 
można ułożyć kartę skutku „Utrata plonów”; jako 
trzecią „Straty gospodarcze”, ponieważ rolnik nie ma 
pieniędzy na nowy traktor.

Jako czwartą można ułożyć kartę „Mniejszy 
dochód” – rolnicy ponoszą straty na upra-
wach, a diler nie zarabia na sprzedaży trak-
tora, co prowadzi do „Mniejszego dochodu 
do dyspozycji”, czyli piątej karty. Zamknięcie 
salonu sprzedaży traktorów może prowadzić 
do dalszych konsekwencji w społeczności 
lokalnej.

Utrata plonów jest skutkiem „bezpośred-
nim”. Strata finansowa dilera i inne skutki to 
skutki „pośrednie”.

Scenariusz drugi: Zadając pytania omów 
z uczniami przyczyny i skutki suszy dla flory 
i fauny. Jakie byłyby konsekwencje suszy 
dla niedźwiedzia czarnego? Pierwsza kostka 
domina: brak opadów. Co może się stać ze 
źródłami pożywienia i wody dla niedźwiedzi? 
Druga kostka: brakuje wody dla roślin leśnych, rośli-
ny usychają. Trzecia kostka: niedźwiedziom brakuje 
pożywienia w postaci roślin i jagód. Czym będą się 
żywić? Czwarta kostka: Niedźwiedzie podchodzą do 
siedzib ludzkich i szukają pożywienia w śmietnikach. 
Gdzie znajdą wodę do picia i schłodzenia się? Piątka 
kostka: Niedźwiedzie znajdują wodę w basenach. 
Jak zareagują ludzie widząc niedźwiedzie w pobli-
żu swoich domów? Szósta kostka: Konflikt ludzi 

WYŻSZE  
TEMPERATURY

UTRATA  
PLONÓW

STRATY  
GOSPODARCZE

MNIEJSZY  
DOCHÓD
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i dzikiej przyrody. Jeśli okres bezdeszczowy będzie się 
przedłużał, jakie inne katastrofalne zjawiska zagrożą 
siedliskom niedźwiedzi? Siódma kostka: Wysoki 
stopień zagrożenia pożarami lasów. Powiedz uczniom, 
że liczba niedźwiedzi podchodzących do siedzib 
ludzkich podwoiła się w roku 2014 w stosunku do 
sytuacji rok wcześniej właśnie ze względu na suszę  
http://www.cbsnews.com/news/how-the-california-dro-
ught-is-impacting-the-states-wildlife/.

KROK 5 Uczniowie pracują w parach i w cią-
gu 20-30 minut z posiadanych kart układają jak 
najwięcej ciągów przyczynowo-skutkowych suszy. 
Przygotuj się na omówienie, objaśnienie i porówna-
nie powstałych ciągów zdarzeń. Jakie przyczyny były 
podawane najczęściej? Które ciągi zakończyły się 
konsekwencjami społecznymi? Które ciągi zakończy-
ły się konsekwencjami gospodarczymi?

Łagodzenie skutków suszy  
– model rozwiązań
Podczas tego ćwiczenia uczniowie zapoznają się z siłą 
wody rozpatrując przypadki jej braku i nadmiaru 
w różnych częściach świata. W pewnych rejonach 
świata mogą występować ekstremalne susze, podczas 
gdy w tym samym czasie gdzie indziej dochodzi do 
katastrofalnych powodzi.

Uczniowie będą poszukiwać modelu rozwiązań, 
dzięki któremu możliwe będzie powielenie udanych 
rozwiązań z jednego miejsca w innych. Sukces 
osiągnięty w jednym miejscu może służyć jako 
rozwiązanie modelowe, źródło wiedzy i technik oraz 
inspiracja dla kreatywnego powielania  http://www.
onecommunityglobal.org/solutions-that-create-solu-
tions/#summary. Na przykład, władze miasta Los 
Angeles postanowiły zacienić miejscowy zalew przy 
pomocy 96 milionów pływających piłek, co ma przy-
nieść oszczędność rzędu 11 milionów hektolitrów 
wody. Wskaż uczniom link, pod którym uzyskają 
więcej informacji:  http://mashable.com/2015/08/12/
los-angeles-reservoir-shade-balls.

Uczniowie poszukują modelowych sposobów zapo-
biegania suszy korzystając z zasobów dostępnych na 
stronie  http://drought.unl.edu/DroughforKids/How-

CanWeProtectOurselves.aspx poświęconej łagodzeniu 
skutków tego zjawiska. Jakie zasoby mogą położyć 
kres suszy? Dowiedz się, w jaki sposób zwykli obywa-
tele mogą pomóc instytucjom publicznym i organi-
zacjom pozarządowym. Na podstawie wyszukanych 
informacji uczniowie opracowują plakat lub prezenta-
cję komputerową na temat łagodzenia skutków suszy.

KROK 1 Po pierwsze, uczniowie dowiadują się jakie 
były konsekwencje wystąpienia suszy w różnych 
częściach kraju. Interpretują te informacje i stawiają 
jako problem lokalny. Poproś uczniów o odpowiedź 
na następujące pytania: Czy w twojej okolicy wystę-
puje susza? Czy może wystąpić w przyszłości? Jakie są 
skutki suszy na poziomie lokalnym? Zastanów się nad 
modelem rozwiązania tych problemów. Amerykański 
Ośrodek Monitorowania 
Suszy określa rejony USA 
dotknięte suszą oraz skalę 
problemu.

Uczniowie sprawdzają na 
mapie internetowej czy 
okolica, w której miesz-
kają jest dotknięta suszą. 
Atlas Suszy to przydatne 
narzędzie, dzięki któremu 
możesz określić często-
tliwość występowania 
suszy w miejscu Twojego 
zamieszkania.

Pokaż uczniom stronę Ośrodka Prognoz Klima-
tycznych, gdzie znajdą przewidywania dotyczące 
występowania suszy na danym obszarze. Uczniowie 
wykonują następujące zadania:

A)  Jakie są konsekwencje suszy w miejscu Twojego 
zamieszkania? Znajomość konsekwencji suszy dla 
Twojej społeczności to narzędzie chroniące przed 
tym zjawiskiem.

B)  Informacje na ten temat umieść na swoim plaka-
cie lub w prezentacji.

C)  Uczniowie mogą również interesować się możli-
wością wystąpienia powodzi. Aby dowiedzieć się 
co robić przed, podczas i po powodzi mogą wejść 
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na stronę: http://www.ready.gov/floods. Na stronie 
FloodSmart.gov pod adresem  https://www.
floodsmart.gov/floodsmart/pages/flooding_flood_risks/
what_causes_flooding.jsp znajdziesz informacje 
o przyczynach powodzi takich, jak tamy, powo-
dzie błyskawiczne, pożary, zatory lodowe, groble, 
lawiny błotne, topnienie śniegu i huragany. Na 
stronie Federalnej Agencji Zarządzania Kryzyso-
wego znajdują się mapy powodziowe określające 
zagrożenie powodziowe dla poszczególnych obsza-
rów. http://www.fema.gov/ view-your-communitys-
-preliminary-flood-hazard-data-0 

KROK 2 Kluczem do zapobiegania suszy jest 
oszczędzanie wody. Omów z uczniami różne działa-
nia w tym zakresie.

A)  Liczy się każda kropla: dowiedz się, ile wody 
potrzeba na codzienne czynności. Na przykład, 
czy wiesz że zakręcając kran podczas mycia zębów 
możesz zaoszczędzić prawie 400 litrów wody 
miesięcznie? Wejdź na stronę http://www.epa.gov/
sites/production/files/documents/howmuchwatermat-
chinggame.pdf i zagraj z uczniami w grę p.t. „Ile 
wody?”. Poproś uczniów o dopasowanie podanych 
ilości wody do czynności takich, jak mycie zębów, 
czy wyprodukowanie puszki owoców.

B)  Zdobywaj wiedzę o różnych sposobach oszczę-
dzania wody: jednym z nich jest architektu-
ra krajobrazu ograniczająca lub eliminująca 
zapotrzebowanie na wodę dzięki zastosowaniu 
roślin odpornych na suszę i recyklingu wody. 
Syntezę informacji 
umieść na plakacie 
lub w prezentacji. 
Poszukaj w Inter-
necie kreatywnych 
sposobów zapobie-
gania suszy. Opracuj 
wytyczne, dzięki 
którym Ty i inne 
osoby będą mogły 
działać na rzecz 
zapobiegania suszy.

KROK 3 Poproś uczniów o wyszukanie w Internecie 
lub czasopismach zdjęć do plakatów i prezentacji. 
Ich zadaniem jest przedstawienie i omówienie usta-
leń w zakresie modelowych rozwiązań.

PODSUMOWANIE
Podczas podsumowania pokieruj dyskusją w taki 
sposób, aby pokazać uczniom drogę jaką przebyli od 
uzyskania podstawowych informacji o cyklu hydrolo-
gicznym po próbę rozwiązania trudnych problemów 
zapobiegania suszy i łagodzenia jej skutków. Omów 
doniosłość poszukiwania rozwiązań modelowych, 
dzięki którym można powielać rozwiązania proble-
mów środowiskowych, które sprawdziły się w innych 
miejscach.

CIĄG DALSZY
Znajomość cyklu hydrologicznego można wzbogacić 
ćwiczeniami dodatkowymi.

Eksperyment: chmura w butelce
Uczniów może zaskoczyć informacja, że mogą wy-
tworzyć chmurę w butelce. Do pustej plastikowej bu-
telki trzeba wpompować powietrze, a następnie szyb-
ko obniżyć ciśnienie. Powietrze się schładza, a para 

wodna skrapla się 
tworząc gęstą chmurę. 
Pokaż uczniom film 
z eksperymentem:  
https://www.youtube.
com/watch?v=wagrb-
fKV5bE. Następnie 
omów go, a potem 
uczniowie mogą prze-
prowadzić go samo-
dzielnie. 

Zakręcaj kran podczas mycia zębów.
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ŹRÓDŁA
Zdjęcia suszy:
• http://science.nasa.gov/search/?q=drought
• http://weather.msfc.nasa.gov/GOES/
•  http://climate.nasa.gov/

Zdjęcia powodzi:
• http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=69840
•  http://climate.nasa.gov/state_of_flux#Death-Valley-930px.jpg
•  http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2010/03/31/Su-

dan_Flood.jpg

Inne strony źródłowe:
•  http://drought.unl.edu/DroughtforKids/HowCanWeProtectO-

urselves.aspx
•  http://www.onecommunityglobal.org/solutions-that-create- 

solutions/#summary
• http://drought.unl.edu/portals/0/docs/checklist.pdf
• http://drought.unl.edu/DroughtforKids.aspx
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/drought
• https://www.youtube.com/watch?v=wagrbfKV5bE
• http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-adv.html
•  http://www.onecommunityglobal.org/solutions-that-create- 

solutions/#summary
•  http://mashable.com/2015/08/12/los-angeles-reservoir-sha-

de- balls/?utm_cid=mash-com-fb-main-link
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/drought

© Disney Enterprises, Inc.

27



LEKCJA

2 Siła wody
ĆWICZENIE 1

PRZYCZYNY SUSZY I EFEKT DOMINA
Pracując w parach z posiadanych kart ułóżcie jak najwięcej ciągów przyczynowo-skutkowych suszy. Macie na to 20 minut. 
Każdy z nich powinien zaczynać się od przyczyny, po której powinno nastąpić trzy do pięciu skutków. Przygotuj się na 
omówienie, objaśnienie i porównanie powstałych ciągów zdarzeń. Jakie przyczyny były podawane najczęściej? Które ciągi 
zakończyły się konsekwencjami społecznymi? Patrz przykład poniżej.

PRZYCZYNY 
SUSZY

SKUTKI 
SUSZY

ŚRODOWISKOWE GOSPODARCZE SPOŁECZNE

•  BRAK OPADÓW Mniej wody
•  GLOBALNE OCIEPLENIE Wzrost temperatur 

i spadek wilgotności
•  GORĄCY KLIMAT Parowanie większe, niż opady
•  EL NINO Odwrócenie normalnych układów 

pogodowych

•  PRZELUDNIENIE Zbyt wiele ludzi zużywa zbyt wiele wody
•  INTENSYFIKACJA ROLNICTWA Zbyt wiele upraw potrzebuje zbyt wiele 

wody
•  WYLESIANIE Ścinanie drzew, które magazynują wodę i zapobiegają erozji gleby
•  POLITYKA Konflikty na tle dostępu do wody, niektórzy pobierają jej zbyt dużo by 

sprzedać nadwyżki

•   REKREACJA Spadek dochodów w branży 
rekreacyjnej związanej z wodą

• EROZJA Spadek jakości gleb i erozja wiatrowa

•  NISZCZENIE SIEDLISK Wysychanie jezior, 
strumieni, stawów i lagun Wpływ na zwierzęta 
wodne i zaburzenie łańcuchów pokarmowych

• PUSTYNNIENIE Żyzne tereny stają się jałowe
•  MIGRACJE ZWIERZĄT Zwierzęta przemierzają 

duże odległości w poszukiwaniu wody i trafiają do 
nowych, często groźnych dla nich siedlisk

•  ZANIKANIE PASTWISK Brak terenów do 
wypasu inwentarza

•  KURCZENIE SIĘ ZASOBÓW WODY Wysycha-
nie stawów, z których korzystają zwierzęta dzikie 
i domowe

•   UTRATA PLONÓW Mniejsze zbiory
•  UTRATA ZWIERZĄT HODOWLANYCH 

Mniejszy zysk
• MNIEJSZY DOCHÓD Mniejsze zarobki rolników 
i innych osób
•  DODATKOWE WYDATKI Na: nawadnianie 

upraw, pojenie zwierząt domowych, wiercenie 
nowych studni i kupowanie wody

•  STRATY BIZNESOWE Przedsiębiorstwa tracą 
pieniądze

•  NISZCZENIE GOSPODARSTW PRZEZ 
POŻARY

• NISZCZENIE LASÓW PRZEZ POŻARY
•  BRAK PIENIĘDZY NA REKREACJĘ Może 

dojść do zamykania dostępu do plaż, jezior, rezer-
watów i parków narodowych

•   MNIEJSZY DOCHÓD DO 
DYSPOZYCJI

•  GŁÓD Ludzie mają mniej 
pożywienia

•  NIEDOŻYWIENIE Mniej zdrowej 
żywności

• CHOROBY Brak zdrowej żywności
• STRES
•  BRAK MOŻLIWOŚCI 

REKREACJI NA ŚWIEŻYM 
POWIETRZU Ogrodnictwo 
i pływanie

BRAK OPADÓW 
Niewielkie opady lub ich 

brak, brak wody w glebie.

UTRATA PLONÓW
Niskie plony.

ZWIERZĘTA  
HODOWLANE

Mniejsze pogłowie 
zwierząt ze względu na 

mniejszą ilość paszy.

ROLNICY
Rolnicy tracą zyski z powo-
du niższych plonów i spad-

ku pogłowia zwierząt.

CENY
Popyt i podaż. 
Wzrastają ceny 
zbóż i mięsa.

KONSUMENCI
Mniej pożywienia 

dla ludzi.
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Mówiąc po prostu, koegzystencja 
oznacza życie w tym samym 
miejscu i czasie. Na przykład 

ludzie wyznający różne poglądy mogą 
żyć wspólnie w duchu wzajemnego 
szacunku i tolerancji lub w wyniku 
decyzji politycznej. Jednak kiedy ludzie 
i dzika przyroda współdzielą tę samą 
przestrzeń i zasoby sytuacja jest inna. 
Cywilizacja stopniowo wdziera się na 
tereny pierwotnie naturalne. Wdzieranie 
się na jakiś teren oznacza wchodzenie 
pewnej grupy na obszar wcześniej przez 
nią nie zajmowany.

W relacji cywilizacja-przyroda jego 
konsekwencją jest zwiększenie 
częstotliwości kontaktów ludzi 

i zwierząt. Kurczenie się siedlisk i większa dostępność pożywienia 
w rozszerzających się miastach i strefach podmiejskich prowadzi 
raczej do konfliktu, niż koegzystencji zwierząt i ludzi.

ROZGRZEWKA
W „Księdze dżungli” Mowgli jest outsiderem, który musi nauczyć się poruszać 
w środowisku dżungli i koegzystować z wieloma różnymi dzikimi zwierzętami. 
Obecnie na całym świecie można znaleźć wiele przykładów, kiedy to ludzie 
mieszkający w pobliżu dzikiej przyrody nauczyli się z nią współistnieć. Podczas 
tej lekcji uczniowie nauczą się o wdzieraniu się cywilizacji na tereny dzikie 
i skutkach tego zjawiska dla zwierząt i siedlisk. Dowiedzą się też o pracy na-
ukowców opracowujących nowe sposoby na harmonijne życie obok siebie ludzi 
i zwierząt.

POCZĄTEK
Uczniowie zagrają w grę „Natura kontra cywilizacja”. Rolą nauczyciela jest 
kierowanie rozgrywką, prowadzenie narracji i angażowanie części klasy do 
roli postaci, a reszty do roli obserwatorów: naukowców, przedstawicieli władz 
i działaczy ochrony przyrody.

TEMAT
Ochrona przyrody

KLASY
4-6 i gimnazjum

OBSZARY TEMATYCZNE 
Obszar główny: nauki przyrodnicze 
Obszary dodatkowe: nauki przyrodnicze

SŁOWNICTWO
mięsożerny, koegzystencja, różnorodność, 
wdzieranie się cywilizacji na obszary 
naturalne, siedlisko, roślinożerny, rezerwat 
przyrody, drapieżnik, zasoby, matriarchat

STUDENCI BĘDĄ POTRAFIĆ:
•  współpracować podczas symulowanego 

procesu wdzierania się cywilizacji na 
obszary naturalne

•  wyszukiwać informacje na temat 
przyczyn konfliktu cywilizacji i przyrody 
będącego skutkiem wdzierania się 
cywilizacji na obszary naturalne

•  wyszukiwać metodą burzy mózgów kre-
atywne sposoby rozwiązania konfliktu 
cywilizacji i przyrody będącego skutkiem 
wdzierania się cywilizacji na obszary 
naturalne

•  prezentować i omawiać ustalenia z kole-
żankami i kolegami

•  szukać sposobów wdrażania rozwiązań

NIEZBĘDNE POMOCE:
• obręcze/hula-hoopy
• 18 tekturowych tabliczek 20 cm x 25 cm
• flamastry
• długa lina
•  arkusz ćwiczeń nr 1a i b: skrypt gry dla 

nauczyciela
•  arkusz ćwiczeń nr 2: matryca rozwiązy-

wania konfliktów cywilizacja-przyroda

Podczas tej lekcji uczniowie 
odkryją negatywne dla 

dzikiej fauny i flory 
skutki wdzierania się na 
teren siedlisk i sposoby 

zapobiegania im.
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W trakcie gry uczniowie wcielający się w role ob-
serwatorów będą odpowiadać na pytania na temat 
wpływu wdzierania się cywilizacji na florę i faunę. 
Przed rozpoczęciem gry nauczyciel gromadzi materia-
ły i wypisuje nazwy postaci gry na 18 tabliczkach, 
zgodnie z poniższą listą.

Postacie gry:
a) sarny – 13 uczniów
b) mięsożercy (tygrys, pantera, wilk) – 3 uczniów
c) deweloper – 1 uczeń
d) rolnik – 1 uczeń
e) nauczyciel/narrator – 1

Rekwizyty:
a) tabliczki z nazwami 18 postaci
b) 3 hula-hopy lub obręcze
c) 1 lina wystarczająco długa, aby otoczyć 3 
hula-hopy.

KROK 1 Nauczyciel prowadzi rozgrywkę 
zgodnie ze skryptem podanym na arkuszach 
ćwiczeń 1a i b.

Powiedz uczniom, że zostaną podzieleni na 2 
grupy: postacie gry oraz obserwatorów: działa-
czy ochrony przyrody, przedstawicieli władz i 
naukowców.

KROK 2 Po zakończonej rozgrywce poproś uczniów 
o wyjaśnienie procesu wdzierania się cywilizacji 
własnymi słowami. Spytaj uczniów odgrywających 
role zwierząt roślinożernych (saren) i mięsożernych 
(drapieżników, takich jak tygrysy, pantery lub wilki) 
co według nich powiedziałyby zwierzęta na temat 
wdzierania się cywilizacji, gdyby potrafiły mówić, jak 
postacie „Księgi dżungli”. Poproś uczniów o wymyśle-
nie nowego „prawa dżungli” dotyczącego wdzierania 
się cywilizacji i próby koegzystencji z ludźmi.

KROK 3 Wsparcie koegzystencji przyrody i ludzi: 
projekt „Ratujmy słonie”.

Dzięki wspieranemu przez Disneya projektowi 
„Ratujmy słonie” wielu rolników w Kenii uporało się 
z problemem tych zwierząt niszczących ich uprawy. 
Projekt ten polegał na zastosowaniu wyników prze-
łomowych badań naukowych w praktyce z uwzględ-
nieniem czynnika finansowego i ochrony zwierząt. 

Więcej informacji:  http://elephantsandbees.com.

Opcja A: Wspólnie z uczniami przejrzyj stronę 
elephantsandbees.com wyłapując ciekawe fakty lub 
prosząc ich o skomentowanie poszczególnych kom-
ponentów projektu.

Opcja B: Poprowadź badanie tej strony zada-
jąc uczniom pytania, prosząc ich o odgadywanie 
odpowiedzi, a następnie potwierdzając je w tekście. 
Poniżej przedstawiamy poszczególne kroki dla na-
uczycieli, którzy wybiorą opcję B. Najpierw wyświetl 
na ekranie zdjęcia i diagramy.

1) Zadaj pytania.

  Pytanie 1 – Słonie są roślinożerne i nie mają 
powodu by atakować ludzi, chyba że w samoobro-
nie. Słonice przemieszczają się w matriarchalnych 
grupach rodzinnych z młodymi, którymi kierują 
starsze osobniki. Czy zgadniecie co jest przyczyną 
konfliktu ludzie-słonie? 

  Pytanie 2 – Kierowniczka projektu dr Lucy King 
we współpracy z naukowcami z Disney’s Animal 
Programs przeprowadziła przełomowe badania, 
które stały się podstawą dla kompleksowych, 
skutecznych rozwiązań. 

  Kanwą rozwiązania stało się odkrycie dr King, 
że słonie w bardzo unikatowy sposób reagują 
na różne rodzaje dźwięków związanych z za-
grożeniami. Dźwiękiem wywołującym u słoni 
najgwałtowniejszą reakcję w postaci ucieczki 
okazał się odgłos rojących się pszczół. Zastanów 

© Disney Enterprises, Inc.

30



LEKCJA

3 Koegzystencja ludzi  
i dzikiej przyrody

się, dlaczego dźwięk ten nie tylko prowokuje 
słonie do ucieczki, ale też powoduje, że wysyłają 
ostrzeżenia swoim pobratymcom znajdującym się 
w oddali. 

  Czy propozycje uczniów były właściwe? Wyjaśnij, 
że projekt badawczy „Słonie i pszczoły” jest jed-
nym z innowacyjnych działań w ramach progra-
mu „Ratujmy słonie”, którego celem jest badanie 
świata przyrody w poszukiwaniu rozwiązań 
konfliktu na linii ludzie-słonie. Odkrycie związku 
pomiędzy odgłosem pszczół a reakcją obronną 
słoni jest spójne z celem projektu, którym jest 
poszukiwanie rozwiązań w świecie przyrody.

  Pytanie 3 – Zapytaj uczniów, dlaczego odgłos 
rojących się pszczół powoduje ucieczkę słoni. Wy-
jaśnij, że gruba skóra zasadniczo chroni te ssaki 
przed użądleniami, ale nawet one mają wrażliwe 
miejsca wewnątrz trąby i uszu. Dlatego słonie 
zaczynają biec i potrząsać głowami, dzięki czemu 
odpędzają pszczoły swoimi wielkimi uszami. 
Wydają również specjalny odgłos ostrzegający 
inne stada przed zagrożeniem. Inne słonie słyszą-
ce te dźwięki też zaczynają uciekać i potrząsać 
głowami.

2)  Kontynuuj przeglądanie strony prosząc uczniów 
o komentarz lub propozycje innych badań. Poproś 
uczniów o propozycje na temat tego dlaczego 
naukowcy instalują kamery z detektorami ruchu 
w pobliżu ogrodzeń z uli. Jakie informacje chcą 
w ten sposób uzyskać? Zwróć również uwagę na 
różne miejsca, gdzie 
z powodzeniem zainstalo-
wano ogrodzenia z uli.

3)  Zakończ omówieniem 
korzyści ekonomicznych 
płynących z produkcji 
miodu. Uczniowie mogą 
dowiedzieć się więcej 
o projekcie „Słonie 
i pszczoły” i wielu innych 
projektach w dziedzinie 
ochrony przyrody wspie-
ranych przez Disneya 

odwiedzając Rafiki’s Planet Watch w Królestwie 
Zwierząt Disneya na Florydzie.

KROK 4 Kreatywne rozwiązania 
konfliktu ludzie-przyroda
W tym ćwiczeniu uczniowie przyjrzą się innym 
obliczom konfliktu pomiędzy ludźmi a dziką przyrodą 
i spróbują swoich sił w ich kreatywnym rozwią-
zywaniu. Jako przykład procesu identyfikowania 
problemu i znajdowania kreatywnego, skuteczne-
go rozwiązania podaj konflikt pomiędzy czarnymi 
nosorożcami i kłusownikami wykorzystując materiały 
ze źródeł wymienionych poniżej. Zakończ omówie-
niem wykorzystania dronów do ochrony zagrożonych 
gatunków. Materiały wideo, zdjęcia i dodatkowe 
informacje znajdziesz na poniższych stronach.

•  https://www.newscientist.com/article/dn25056-ele-
phants-and-rhinos-benefit-from-drone-surveillance/

•  http://www.huffingtonpost.com/2015/03/23/drones-
-rhino-poaching n 6922804.html

•  http://storiesbywilliams.com/2014/03/18/drone-wars-
-protecting-endangered-animals/

© Disney Enterprises, Inc.

31



LEKCJA

3 Koegzystencja ludzi  
i dzikiej przyrody
KROK 5 Pracując w małych grupach uczniowie 
przyjrzą się innym obliczom konfliktu pomiędzy 
ludźmi a dziką przyrodą i spróbują swoich sił w ich 
kreatywnym rozwiązywaniu. Rozdaj arkusz ćwi-
czeń nr 2. Omów przykład i wyjaśnij uczniom, że 
ich zadaniem jest skorzystanie z Internetu w celu: 
1) zidentyfikowania problemu, 2) wyjaśnienia sytu-
acji, 3) określenia przyczyn konfliktu, 4) omówienia 
ewentualnych działań podejmowanych obecnie 
w celu jego rozwiązania, oraz 5) znalezienie kreatyw-
nych rozwiązań metodą burzy mózgów.

Uczniowie rysują matrycę na papierze lub w edyto-
rze tekstu. Pomóż uczniom nie potrafiącym znaleźć 
konfliktu do rozwiązania kierując ich na strony 
internetowe dotyczące gatunków konfliktowych. Po-
niżej podano przykłady. W niektórych przypadkach 
podejmuje się próby rozwiązania tych problemów 
przy pomocy technologii.

Punktem wyjścia powinien być gatunek i konflikt, 
którego rozwiązania poszukają uczniowie:

1.  Wielkie małpy: Kłusownictwo, polowanie 
i handel dzikimi zwierzętami – Jak pomóc 
społecznościom, które zmuszone są zarabiać 
na kłusownictwie lub handlu zwierzętami? 
http://gracegorillas.org/

2.  Małpy: Ochrona puszczy – Jak stworzyć al-
ternatywne źródła dochodu dla lokalnej 
ludności unikając zagrożenia dla puszczy? 
http://www.proyectotiti.com/en-us/

3.  Słonie afrykańskie: Popyt na kość słonio-
wą – jak go zmniejszyć w skali światowej? 
https://www.96elephants.org/family

4.  Nosorożce sumatrzańskie: Zostało ich tylko 100 
– Jak je chronić i uczynić obiektem ogólnoświato-
wej dumy i świadomości?  http://rhinos.org/

5.  Tygrysy: Ich siedliska graniczą z siedzibami ludz-
kimi – Jak żyć z drapieżnikiem w przydomowym 
ogródku? http://www.wcs.org/our-work/species/
tigers Zacznij od konfliktu, określ zagrożenia dla 
konkretnego gatunku flory lub fauny i poszukaj 
rozwiązań.

6.  Niszczenie siedlisk: Usuwanie drzew, przygotowy-
wanie miejsc pod uprawy i bagrowanie rzek przy 
pomocy ciężkiego sprzętu.

7.  Degradacja siedlisk: Nieoczyszczone ścieki z go-
spodarstw domowych i przemysłu, spływ nawo-
zów, pożary łąk i lasów oraz gatunki inwazyjne to 
czynniki zmieniające ekosystemy czyniąc je nie-
zdatnymi do życia dla flory i fauny. https://www.
nwf.org/Wildlife/Threats-to-Wildlife/Habitat-Loss.
aspx

8.  Nadzór nad dzikimi siedliskami przy pomocy 
dronów: http://news.nationalgeographic.com/new-
s/2014/11/141114-drones-wildlife-poaching-ani-
mals-conservation/

KROK 6 Uczniowie przedstawiają swoje ustalenia 
klasie i porównują listy rozwiązań zebranych podczas 
burzy mózgów. W ilu przypadkach zaproponowano 
rozwiązania techniczne? W ilu przypadkach zapropo-
nowano stworzenie nowej relacji pomiędzy zwie-
rzętami (tak jak w przypadku pszczół chroniących 
uprawy przed słoniami)?

PODSUMOWANIE
W ramach kontynuacji ćwiczenia uczniowie mogą 
wybrać jedno z rozwiązań i zastanowić się jak je 
wdrożyć.
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CIĄG DALSZY
Wiedzę na temat koegzystencji ludzi i przyrody moż-
na wzbogacić poniższym ćwiczeniem dodatkowym.

Przyroda: stwórz  
certyfikowane siedlisko
Na stronie National Wildlife Federation można zna-
leźć wskazówki jak założyć ogródek przyjazny dzikiej 
faunie i florze. Chodzi o tworzenie zanikających 
w przyrodzie typów siedlisk zamieszkiwanych przez 
różne gatunki zwierząt i roślin. Stworzone w ten 
sposób siedlisko może kwalifikować się do uzyskania 
świadectwa. Może stać się ono źródłem pożywienia 
i wody, jak również schronieniem dla dzikich zwie-
rząt. Opłaty za rozpatrzenie wniosku o świadectwo 
wykorzystywane są do finansowania kurczących się 
siedlisk pszczół, motyli, ptaków, płazów i innych 
zwierząt w całym kraju. https://www.nwf.org/How-to-
-Help/Gardm-for-Wililife/Create-a-Habitat.aspx

ŹRÓDŁA
•  http://www.earthonlinemedia.com/ebooks/tpe_3e/biogeo-

graphy/dig_deeper_habitat_human_activity.html
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/coexist
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/encroach
•  http://www.wildlifeindia.co.uk/wildlife-species-india/wildlife-

-deer- india.html
•  http://www.earthonlinemedia.com/ebooks/tpe_3e/biogeo-

graphy/dig_deeper_habitat_human_activity.html
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/coexist
• http://www.merriam-webster.com/dictionary/encroach
•  https://www.nwf.org/How-to-Help/Garden-for-Wildlife/Create-

-a- Habitat.aspx
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SEGMENT 1
Nauczyciel mówi:
Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w tej samej dżungli, 
co Mowgli. Mam tu obręcze. Każda z nich przed-
stawia drzewo. Drzewa mają ogromną wartość dla 
zwierząt roślinożernych żyjących w dżungli!

Jeśli mamy 3 drzewa, a każde z nich może wyżywić 
3 zwierzęta, to ile saren może utrzymać się na tym 
terenie? (Poczekaj aż uczniowie odpowiedzą: „Dzie-
więć”). Kto chce być sarną?

Działanie nauczyciela:
•  Wybierz 9 ochotników i daj każdemu tabliczkę z napisem 

„sarna”, którą powinni trzymać przed sobą.
•  Rozłóż 3 obręcze w taki sposób, aby zostawić sarnom 

miejsce do przemieszczania się wokół nich.
•  Niech sarny wybiorą drzewo (będą się musiały dzielić).

SEGMENT 2
Nauczyciel mówi:
Sarnom żyje się dobrze, prawda? Niektórzy z Was 
dzielą się swoimi „zasobami”, mimo, że woleliby 
mieć drzewo na wyłączność. No ale tak czy inaczej 
żyje się Wam wygodnie.

Koegzystencja ludzi i dzikiej przyrody

ĆWICZENIE 1

SKRYPT GRY DLA NAUCZYCIELA (część A)

Do nauczycieli/prowadzących:
Prowadź rozgrywkę zgodnie ze skryptem.
1.  Powiedz uczniom, że zostaną podzieleni na 2 grupy: aktywnych 

uczestników gry oraz obserwatorów: działaczy ochrony przyrody, 
przedstawicieli władz i naukowców.

2.  Rolą obserwatorów będzie odpowiadanie na pytania i zgłaszanie 
uwag.

3.  Rozgrywkę należy zorganizować w miejscu, gdzie jest wystarczająca 
przestrzeń na ułożenie 3 hula-hoopów/obręczy i przemieszczanie się 
18 uczestników.

Jeśli na danym terenie żyją roślinożerne sarny, to 
jakie zwierzęta wkrótce się tu pojawią? Dokładnie, 
mięsożerne, czyli drapieżniki. Kto jest mięsożerny?

Działanie nauczyciela:
•  Wybierz 3 uczniów do roli drapieżników. Rozdaj każdemu 

tabliczki z napisem „tygrys”, „pantera” lub „wilk”.
•  Drapieżniki stają przy nauczycielu i czekają na dalsze instruk-

cje.

SEGMENT 3
Nauczyciel mówi:
Drapieżniki muszą zapolować, bo przecież też muszą 
coś jeść. Pamiętajcie, jeden drapieżnik może zjeść 
jedną sarnę.

Nasze drapieżniki nie dotykają swoich ofiar, tylko 
wskazują tę sarnę, którą chcą zjeść na kolację.

Działanie nauczyciela:
•  Niech drapieżniki wybiorą po jednym roślinożercy na kola-

cję. Pilnuj właściwego i bezpiecznego zachowania uczniów.
•  Każ drapieżnikom odprowadzić wybranych roślinożerców na 

bok.

SEGMENT 4
Nauczyciel mówi:
Wygląda na to, że 3 sarny zostały pożarte. Co się 
stanie z pożywieniem tamtych saren?

„Pozostałe sarny mogą się nim podzielić”.

Drapieżniki utrzymują populację roślinożerców na 
odpowiednim poziomie ograniczając w ten sposób 
nadmierną presję na zasoby naturalne, w tym przy-
padku źródło pożywienia.

Działanie nauczyciela:
• Każ roślinożercom przejść do zwolnionych drzew.
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SEGMENT 5
Nauczyciel mówi:
Populacja roślinożerców skurczyła się do sześciu osob-
ników. Maja zatem do dyspozycji ogromne zasoby.

Jak myślicie, co by się stało gdyby drzewa zostały 
wykorzystane do innych celów? (Poproś uczniów, 
aby zastanowili się nad powodami wycinki drzew 
takimi, jak potrzeba ziemi pod uprawy, drogi, fabryki 
i zapotrzebowanie na drewno).

Działanie nauczyciela:
•  Wybierz 2 ochotników do roli deweloperów lub rolników. 

Rozdaj wszystkim tabliczki.
•  Każ każdemu z nich stanąć w jednym kole oznaczającym 

drzewo. Powiedz sarnom, żeby rozproszyły się przy krawę-
dzi placu gry.

SEGMENT 6
Nauczyciel mówi:
Zabieracie ziemię. Co się teraz stanie z pozostałymi 
sarnami? Nadal przecież potrzebują zasobów, aby 
przetrwać.

Co może zrobić głodna sarna?

Działanie nauczyciela:
•  Powiedz sarnom, aby zgromadziły się przy ostatnim pozo-

stałym drzewie (obręczy).

SEGMENT 7
Nauczyciel mówi:

Czy ostanie drzewo wyżywi wszystkie sarny? Tylko 
na krótką metę. Deweloper zajął ziemię i zasoby 
należące wcześniej do zwierząt.

Kiedy zasoby kurczą się, co się dzieje ze zwierzętami? 
Muszą przenieść się na inne tereny, w przeciwnym 
razie nie przeżyją.

Gdyby na tym terenie zabrakło saren, co by się stało 
z drapieżnikami wykorzystującymi je jako źródło 
pożywienia? One również musiałyby przenieść się 
gdzie indziej albo zginąć.

ĆWICZENIE 1

SKRYPT GRY DLA NAUCZYCIELA (część B)

SEGMENT 8
Nauczyciel mówi:
Czy według was konflikt cywilizacji z naturą trwa 
obecnie?

W miarę zajmowania dzikich obszarów pod zabudo-
wę coraz więcej zwierząt musi ustępować i zadowa-
lać się kurczącymi się zasobami niewystarczającymi 
do ich utrzymania.

SEGMENT 9
Nauczyciel mówi:
Co by się stało, gdyby działacze na rzecz ochrony 
przyrody, naukowcy i rząd zdecydowali o zamknięciu 
zasobów w bezpiecznym miejscu?

Moglibyśmy umieścić tam zwierzęta pozostawiając 
deweloperom możliwość działania w innych miej-
scach.

Działanie nauczyciela:
•  Poproś 4 ochotników spośród obserwatorów o przesunięcie 

3 obręczy do innej części placu gry.
•  Następnie ochotnicy otaczają „drzewa” długą liną zostawia-

jąc po bokach miejsce dla saren. Poproś, żeby sarny weszły 
do wnętrza pola wyznaczonego liną, a drapieżniki zebrały 
się na zewnątrz.

SEGMENT 10
Nauczyciel mówi:
Stworzyliśmy rezerwat przyrody. Jest to jeden ze 
sposobów, w jaki rząd organizuje koegzystencję ludzi 
i zwierząt.

W kolejnym ćwiczeniu dowiemy się jakie istnie-
ją inne ciekawe pomysły na współistnienie ludzi 
i zwierząt.
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ĆWICZENIE 1

MATRYCA ROZ-
WIĄZYWANIA 
KONFLIKTÓW 
CYWILIZACJA-
-PRZYRODA

PROBLEM
Zwierzęta przekraczające  

drogi stanowią  
zagrożenie dla ludzi  

i dla samych  
siebie.

                SYTUACJA

Wypadki drogowe z udziałem zwierząt 
generują straty rzędu 1 miliarda 
dolarów i są przyczyną średnio 165 

zgonów rocznie. Według danych 
firm ubezpieczeniowych w USA 

dochodzi do miliona – dwóch 
milionów zderzeń pojazdów 

ze zwierzętami, co oznacza 
kolizję co 26 sekund. W samych 

Stanach Zjednoczonych ten rodzaj 
wypadków stanowi poważny problem 

dla 21 zagrożonych gatunków, 
takich jak mulak białooonowy, 

muflon kanadyjski, ocelot, wilk 
rudy, żółw pustynny i dla 

niektórych ptaków.

PRZYKŁADOWA MATRYCA:

PRZYCZYNA  
KONFLIKTU

OBECNE PRÓBY  
ROZWIĄZANIA KONFLIKTU

LISTA KREATYWNYCH  
ROZWIĄZAŃ

Drogi, tamy, osiedla powo-
dujące rozczłonkowanie 
siedlisk i przecinające szla-
ki migracji zwierząt.

•  Budowa bezpiecznych przejść dla 
zwierząt pod drogami.

•  Budowa ogrodzeń kierujących 
zwierzęta ku bezpiecznym 
przejściom.

•  Oznakowanie ostrzegające przed 
zwierzętami i ograniczenia 
prędkości w okolicach występo-
wania ich licznych populacji.

•  Czujniki uruchamiające 
oświetlenie przejść dla zwie-
rząt i włączające znaki ostrze-
gające kierowców.

•  Budowa przejść nad drogami, z któ-
rych zwierzęta będą chętniej korzystać.

• Inne pomysły: 
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Najnowszy film fabularny 
„Księga dżungli” zreali-
zowano łącząc grę aktor-

ską z realistycznymi postaciami 
zwierząt i scenografią wygenero-
wanymi komputerowo. Aby spotę-
gować wrażenie zanurzenia widza 
w oglądanym świecie wykorzysta-
no najnowsze technologie łącząc 
je z tradycyjną techniką narracji. 
Przy realizacji filmu pracował ze-
spół złożony z grafików, scenarzy-
stów, reżyserów i programistów, 
który za cel postawił sobie oży-
wienie bohaterów „Księgi dżungli” 
w niespotykany wcześniej sposób. 
Dzięki umiejętności obserwacji, 
kreatywności i pracy zespołowej 
udało się wygenerować realistycz-
ne obrazy zwierząt grające razem 
z Mowglim, który jest jedynym 

żywym aktorem pojawiającym się na ekranie. Podczas tej 
lekcji uczniowie poznają poszczególne kroki procesu pro-
dukcji i odtworzą postacie z „Księgi dżungli” pisząc kon-
spekty scenariusza, rysując scenorysy i tworząc animatiki. 
Dowiedzą się również co składa się na proces produkcji 
animacji 3D.

ROZGRZEWKA
Wyjaśnij, że proces realizacji filmu „Księga dżungli” składał się z wielu różnych 
etapów i zaangażowanych było w niego wiele osób: 1) scenarzyści napisali 
konspekt fabuły; 2) programiści napisali oprogramowanie do generowania 
scenografii i modeli; 3) animatorzy przygotowywali się do ożywienia postaci 
obserwując zachowanie zwierząt; 4) inne zespoły zajmowały się pokrywaniem 
postaci mięśniami, futrem i tworzeniem cieni dla nadania im realistycznego 
wyglądu na ekranie; 5) poszczególne zespoły współpracowały na różnych 
etapach procesu celem dopracowywania swojego dzieła i lepszego wydobycia 
osobowości postaci. Ożywienie bohaterów „Księgi dżungli” na potrzeby filmu 

TEMAT
Technologia

KLASY
4-6 i gimnazjum

OBSZARY TEMATYCZNE 
Obszar główny: Umiejętności językowe i sztuka 
Obszary dodatkowe: Sztuka

SŁOWNICTWO
animacja 3D generowana komputerowo, animatik, 
zbieranie materiałów referencyjnych, klatki kluczowe, 
skrypt kolorystyczny, animacja wycinankowa, klatka, 
fazowanie, klatka kluczowa, studium postaci, ani-
macja poklatkowa, scenorys (storyboard), tradycyjna 
animacja 2D

STUDENCI BĘDĄ POTRAFIĆ:
•  dokonywać obserwacji na podstawie krótkich 

filmów
•  narysować koncepcję nowej postaci od formy 

geometrycznej po studium postaci
• opracować koncepcję i paletę kolorystyczną
• napisać szkic
• opracować i zaprezentować scenorys
• stworzyć animatik w technice poklatkowej
•  wyjaśnić różnice pomiędzy tradycyjną animacją 

2D i komputerową animacją 3D
• przygotować teczkę stażysty

NIEZBĘDNE POMOCE:
•  kredki świecowe, flamastry, akwarele, kredki 

ołówkowe
• ołówki, gumki
• nożyczki
• klej lub taśma
• papier do rysowania
• karton
•  arkusz ćwiczeń nr 1: Zbieranie informacji referen-

cyjnych
• arkusz ćwiczeń nr 2: Konspekt scenariusza
•  arkusz ćwiczeń nr 3: Przygotowanie scenorysu 

i skryptu kolorystycznego
• arkusz ćwiczeń nr 4: cykl realizacji filmu 3D

Podczas tej lekcji 
uczniowie zajrzą za 

kulisy realizacji filmu 
na przykładzie „Księgi 

dżungli”.
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było wyzwaniem tak artystycznym, jak naukowym. 
Bez zrównoważenia tych dwóch elementów końcowe 
dzieło nie byłoby doskonałe pod względem realizmu, 
rozrywki i wiarygodności.

POCZĄTEK 

„Staż” uczniowski
Staż – uczniowie wcielą się w role stażystów, którzy 
dostali się na prestiżową praktykę w dziale grafiki 
Studia Walta Disneya. Nie znają jeszcze wszystkich 
etapów tworzenia realistycznej grafiki do filmów. 
Jednak będą próbować swoich sił w tradycyjnych 
technikach animacyjnych i wszystkiego dowiedzą się 
w procesie produkcji.

Punkt widzenia twórcy: wstęp. Przed pokazaniem 
uczniom zwiastuna lub całego filmu „Księga dżungli”  
http://movies.disney.com/the-jungle-book-2016 powiedz 
uczniom, żeby obejrzeli go z punktu widzenia twórcy. 
Dokładna obserwacja ruchu zwierząt będzie dla nich 
ćwiczeniem umiejętności obserwacji. Jak animo-
wane są twarze postaci? Na ile realistyczny jest ich 
ruch? W jaki sposób działania postaci przyczyniają 
się do budowania ich osobowości? Jak bohaterowie 
grają ze sobą? Co dzieje się w tle i jak twórcy ożywili 
scenografię? Czy uczniowie zauważają grę światła 
i cieni? W jaki sposób kolory odzwierciedlają nastrój 
scen? Po pokazie omów z uczniami ich spostrzeżenia 
oraz aspekt techniczny i artystyczny produkcji filmu 
animowanego.

Zadania „stażystów” – Omów z uczniami zadania, 
które będą realizować podczas swoich „praktyk”:

A)  Każdy uczeń stworzy teczkę filmowca-stażysty, 
w której gromadzi próbki pracy wykonywanej 
podczas lekcji. Mogą one mieć postać fizyczną 
lub cyfrową. W każdej teczce znajdzie się: 1) 
strona „o mnie” zawierająca następujące dane: 
imię i nazwisko ucznia, klasę, datę rozpoczęcia 
i zakończenia projektu oraz pisemne oświadczenie 
o tym, czego uczeń chce nauczyć się podczas sta-
żu; 2) spis zawartości teczki i krótki opis każdego 
elementu; 3) kolekcja próbek pracy opatrzonych 

tytułami i datami; 4) podsu-
mowanie opisujące to, czego 
uczeń dowiedział się o procesie 
produkcji filmowej podczas 
lekcji/stażu. Celem „stażu” jest 
zidentyfikowanie przez uczniów 
rodzajów pracy, w których 
radzą sobie najlepiej.

B)  Uczniowie powinni potrafić 
przeprowadzić dyskusję na 
temat różnic pomiędzy tradycyjną animacją 2D, 
animacją wspieraną komputerowo i animacją 
wygenerowaną komputerową.

C)  Powiedz uczniom, że będą pracowali w małych 
grupach nad stworzeniem nowej sceny, która 
mogłaby znaleźć się w „Księdze dżungli”. Każdy 
zespół będzie liczył 5 członków, którzy wcielą się 
w następujące role:

 •  projektant postaci, wymyśla nową postać 
z „Księgi dżungli”;

 •  autor studium postaci

 •  autor konspektu scenariusza zgodnego z wy-
tycznymi obowiązującymi w branży

 •  autor scenorysu (w tym scenografii), przedsta-
wia propozycję scenorysu klasie

 •  (zadanie dodatkowe) autor animatiku zrealizo-
wanego w technice poklatkowej 

Opracowanie nowej postaci 
zwierzęcej z „Księgi dżungli”
Gdzie lepiej uczeń-stażysta zapozna się z podstawami 
sztuki filmowej, niż u boku mistrza? Walt Disney 
już w 1934 r. dążył do realizmu w animacji, a sens 
tej koncepcji zawarł w notatce wysłanej do zespołu 
kreatywnego.

•  Przeczytaj z uczniami zamieszczony fragment 
notatki, zwróć uwagę na imię i nazwisko nadawcy. 
Na wielu notatkach Walt podpisywał się od tyłu.

„Zadaliśmy sobie pytanie: 
‚Jak wykreować świat? 
Jak najlepiej wykorzystać 
potencjał tej technologii, 
tych narzędzi narracyj-
nych?’ Najbardziej zależało 
nam na tym, aby widzowie 
zapomnieli, że wszystko 
co widzą na ekranie jest 
wytworem technologii, aby 
film przeniósł ich do stwo-
rzonej rzeczywistości”.

- Jon Favreau, reżyser
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•  Pełny tekst notatki można zna-
leźć pod tym linkiem:   
http://www.waltdisney.org/sites/
default/files/MultiplaneGuideCur-
riculumPacket_Final.pdf.

KROK 1 Pokaż uczniom zdjęcia 
ukazujące zespół animatorów Walta 
obserwujących małego jelonka 
w ramach przygotowań do filmu 
„Bambi”. W wyniku tej sesji po-
wstały szkice Bambiego, które były 
oparte z jednej strony na obserwacji 
zwierzęcia, a z drugiej ukazywały 
charakter tej postaci. Dlatego zanim 
uczniowie podzielą się na małe 
grupy, tak jak Walt i jego zespół, 
muszą zacząć od zbierania informacji i przygotowań. 
Zwróć uwagę, że pierwsze szkice jelonka opierały się 
na figurach geometrycznych http://1.bp.blogspot.com/-
-Wac7EBlSdY0/UzBJ2C4vRDI/AAAAAAAAAwQ/
pTEbTDCcHcU/s1600/Rico+teaching.jpg  
i http://25.media.tumblr.com/tumblr_lhmlrugGoZlqht-
tptol_500.jpg.

KROK 2 Ćwiczenie ze zbierania 
materiałów referencyjnych. Rozdaj 
i krótko omów arkusz ćwiczeń nr 
1. Dwukrotnie pokaż uczniom film 
o pangolinie w jego naturalnym 
środowisku. https://www.youtube.
com/watch?v=gz4HXyxcess. Za 
pierwszym razem omów przykłado-
we notatki pytając uczniów, czy się 
z nimi zgadzają. Za drugim razem 
uczniowie zapisują własne obser-
wacje, pytania i rysują szkice. Jest 
to ćwiczenie przygotowujące do ro-
bienia notatek na temat wybranych 
przez nich zwierząt.

KROK 3 Wybór i opracowanie 
postaci na podstawie materiałów 

referencyjnych. Klasa proponuje, a nauczyciel zapi-
suje na tablicy inne gatunki zwierząt, które mogłyby 
się pojawić na planie „Księgi dżungli”. Rozpocznij 
dyskusję pokazując wykaz zwierząt z projektu Teach 
India http://www.teachindiaproject.org/12_Animals_
From_India.htm. Znajdują się w nim: słoń indyjski/
azjatycki, lew azjatycki, makak lwi, nosorożec indyj-
ski, lampart, nilgau, tygrys bengalski, khur, pangolin, 
gazela indyjska, nilgirtar leśny oraz rudawka wielka. 
Każdy uczeń wybiera sobie zwierzę, które chciał-
by opracować. Na jedno zwierzę może przypadać 
maksymalnie 5 uczniów. Osoby zainteresowane tym 
samym zwierzęciem łączą się w małe grupy.

Do: Zespół kreatywny 
Od: Retlaw Yensid 
Data: 5 grudnia 1934 r.
Dot.: Wyzwanie – więcej głębi!

...Mam dla Was nowe wyzwanie. 
Chciałbym, aby filmy nabrały 
większego realizmu, żeby widz czuł, 
że bierze udział w akcji.

Chciałbym wciągnąć widzów do 
filmu, tak jakby sceny animowane 
rozgrywały się dookoła nich w prze-
strzeni z określonymi wymiarami 
i głębią. Jak sądzicie, sprostacie 
temu wyzwaniu? 

Po lewej: Walt Disney i zespół animatorów 
szkicują żywego jelenia podczas produkcji 
filmu „Bambi”.
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KROK 4 Uczniowie w małych grupach studiują 
zachowanie zwierzęcia: jego sposób poruszania się 
i interakcji z otoczeniem. Próba opisania ruchu po-
staci przypomina przygotowanie choreografii tańca. 
Jej sposób poruszania się nie powinien odbiegać od 
rzeczywistości, a jednocześnie musi wyrażać uczucia 
zgodnie z fabułą. Nauczyciel wspiera uczniów po-
kazując na YouTubie filmy o wybranych gatunkach, 
zachęcając ich do samodzielnego wyszukiwania 
materiałów wideo lub organizując wycieczkę do zoo 
lub akwarium. Podczas obserwacji zachowań zwierząt 
uczniowie robią utrwalają to, co według nich naj-
ważniejsze w postaci notatek i szkiców. Przypomnij 
im, że krok ten nazywa się zbieraniem materiałów 
referencyjnych.

KROK 5 Uczniowie zainteresowani opracowaniem 
tła dla postaci przyjmą na siebie rolę scenografów. 
Ich zadaniem będzie wyszukanie w Internecie co 
najmniej pięciu obrazów dżungli, które posłużą za 
inspirację do narysowania szkiców i koncepcji po 
opracowaniu fabuły. Ten etap następuje w dalszej 
części procesu, ale muszą pamiętać, że muszą opra-
cować też skrypt kolorystyczny rodzaj i oświetlenia 
odpowiadający porze dnia i służący do podkreślenia 
nastroju scen. Wiele studiów na poszczególnych 
etapach produkcji filmu animowanego 
tworzy koncepcje służące jako wska-
zówki do dalszej pracy. W przypadku 
„Księgi dżungli” powstały, między 
innymi, obrazy scenografii i postaci. 
Uczniowie powinni zwrócić uwagę na 
paletę kolorystyczną tworzącą nastrój 
filmu.

KROK 6 Przygotowanie studium 
postaci. Uczniowie w małych grupach 
tworzą studium postaci wybranego 
zwierzęcia. Animatorzy pracujący 
praktycznie we wszystkich technikach: 

kukiełkowej, cyfrowej 2D i cyfrowej 3D tworzą 
studium każdej postaci. Ilustruje ono poszczególne 
pozy charakteryzujące wygląd i zachowanie bohatera 
filmu  http://multimediamcc.com/old-students/ashaver/
tutorial_model_sheet.html. Wyjaśnij, że studium 
zawiera zazwyczaj różne ujęcia postaci, uwagi 
produkcyjne dotyczące np. uchwycenia proporcji 
pomiędzy poszczególnymi częściami ciała, oraz szkice 
rąk, stóp lub ułożenia włosów. Uczniowie szkicują 
postać rozpoczynając od figur 
geometrycznych (widocz-
nych w prawym górnym rogu 
studium do „Króla lwa”), 
następnie dodają do nich 
kontur, kształt części ciała 
i nadają jej walor plastyczno-
ści przy pomocy cieniowania. 
Mogą również narysować 
wygląd samej twarzy boha-
tera pod wpływem różnych 
emocji takich, jak radość, 
smutek, złość czy strach. Na 
koniec uczniowie kolorują 
swoje postacie używając 
barw docelowych.  

Obrazy, którymi 
inspirowali się 
scenografowie 

„Księgi dżungli”

Na podstawie obrazów referencyjnych twórcy 
rzeźbią poszczególne głazy i rośliny. Poniżej po-
kazano gotowy wygenerowany komputerowo 
element scenografii złożony z tych obrazów.
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http://www.lionking.org/imgarchive/Miscellaneous_Ima-
ges/AdultSimbaTurnaroundModel.jpg

KROK 7 Pisanie konspektu scenariusza. Ucznio-
wie będą postępować zgodnie z niektórymi spośród 
dwudziestu dwóch wytycznych dotyczących nar-
racji opracowanych przez studio Pixar  http://io9.
com/5916970/the-22-rules-of-storytelling-according-
-to-pixar. Ponieważ sceny stworzone przez uczniów 
będą rozszerzeniem „Księgi dżungli”, struktura fabuły 
została podana częściowo w formie konspektu w ar-
kuszu ćwiczeń nr 2. Konspekt ten zawiera siedem 
punktów mających za zadanie przedstawić bohatera, 
problem, rozwiązanie problemu zgodnie z zasadą 
ciągu przyczynowo-skutkowego, punkt kulminacyj-
ny i rozwiązanie akcji. Wyjaśnij uczniom, że pisząc 
konspekt obejmujący kluczowe momenty fabuły 
muszą też wskazać kluczowe kadry do przedstawienia 
w scenorysie. W konspekcie uwzględnia się takie 
kluczowe momenty w celu pokazania sekwencji naj-
ważniejszych zdarzeń tworzących strukturę fabuły.

KROK 8 Tworzenie scenorysu z przypisami oraz 
skryptu kolorystycznego.  Wyjaśnij, że konspekt 
przełożony na scenorys stanowi wizualną reprezen-
tację sekwencji zdarzeń w danej scenie. Zawiera on 
kluczowe klatki opisujące przebieg głównej narracji. 
Powiedz uczniom, że scenorys nie opisuje każdego 
ruchu, ponieważ w procesie produkcji odpowiadają 
za to animatorzy lub programiści. W tradycyj-
nym studio animacji 2D osoby 
odpowiedzialne za fazowanie, 
czyli wypełnienie ruchem przerw 
pomiędzy kluczowymi klatkami, 
nazywani są fazistami lub asy-
stentami animatora. W studiach 
animacji 3D podczas realizacji 
animacji komputerowych tę funk-
cję powierza się niekiedy progra-
mistom http://www.justdisney.com/
animation/animation.html.

Rozdaj arkusz ćwiczeń nr 3. 
Uczniowie rysują siedem szkiców 
odpowiadających poszczególnym 
punktom konspektu (arkusz 
ćwiczeń nr 2) tworząc w ten spo-

sób scenorys swoich scen. Poszczególni członkowie 
zespołów będą z pewnością różnić się pod względem 
zaawansowania umiejętności artystycznych i kre-
atywności, w związku z czym muszą wskazać jedną 
osobę szkicująca klatki oraz paletę kolorystyczną 
odpowiadającą nastrojowi i akcji w każdej z tych 
klatek. Zmiany kolorów pomiędzy scenami mogą być 
subtelne, ale w skali całego filmu stanowią ważny 
środek wyrazu. Ukończony scenorys wygląda jak ko-
miks, ale bez dymków z wypowiedziami bohaterów.

Przed ukończeniem scenorysu uczniowie mogą 
rozrysować akcję klatka po klatce albo narysować 
pozy postaci pomiędzy kluczowymi klatkami. Muszą 
również pamiętać o różnych sposobach kadrowania 
takich, jak: 1) zbliżenie: obejmuje tylko twarz postaci 
(dobre do pokazywania emocji); 2) plan średni: 
obejmuje głowę i górną część ciała postaci, dzięki 
czemu publiczność widzi zarówno emocje, jak i język 
ciała; 3) plan pełny: obejmuje całą postać bohatera 
i szerzej ukazuje scenografię/tło. W zespole potrzeb-
ne też będą osoby tworzące koncepcje i obrazy w róż-
nych technikach wybierając najważniejsze momenty 
w scenie.

Krok 9 Uczniowie przedstawiają swoje scenorysy 
klasie.

Na czym to polega? - Omówienie scenorysu przez 
jego twórcę ma za zadanie tchnąć życie w opowieść. 
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A zatem, jednym z celów scenorysu i prezentacji 
jest przekazanie wrażenia, jakie docelowo film ma 
wywierać na widzach. Często artysta chcący prze-
konać reżysera i resztę ekipy do swojej wizji fabuły, 
wkłada w prezentację wiele entuzjazmu i umiejętno-
ści aktorskie. Po prezentacji jest czas na pytania do 
konkretnych kadrów.

Pokaż uczniom dziewięciominutowy film, w którym 
jeden ze storyboardzistów pracujących przy Toy Sto-
ry wyjaśnia na czym polega proces tworzenia sceno-
rysu. Zwróć uwagę uczniów na moment prezentacji 
gotowego scenorysu, podczas której artysta przedsta-
wia swoją pracę nad Toy Story grupie pracowników. 
Film kończy się porównaniem kadrów ze scenorysu 
z gotowymi scenami filmu pokazując jego wpływ 
na produkt końcowy http://pixar-animation.weebly.
com/storyboard.html. Po obejrzeniu tego materiału 
omów z uczniami wpływ scenorysu i prezentacji na 
ostateczny wygląd i nastrój filmu.

Grupy uczniów po kolei przedstawiają swoje prezen-
tacje na forum klasy. Przypomnij prowadzącym, że 
podczas prezentacji potrzebny jest entuzjazm, talent 
aktorski, efekty dźwiękowe czy przykładowe dialogi 
ożywiające opowieść. Jeśli będzie to zwykły, chłodny 
opis poszczególnych scen, ekipa filmowa nie będzie 
miała poczucia oglądania filmu.

Po zakończeniu każdej prezentacji prowadzący przed-
stawia swój zespół opowiadając krótko o zakresie 
obowiązków każdego członka. Poproś resztę klasy 
o notowanie najsilniejszych stron każdego scenorysu 
i prezentacji.

Następnie otwórz dyskusję. Klasa może zadawać 
pytania do poszczególnych kadrów/obrazów. Na ko-
niec zapytaj jaki aktor najlepiej oddałby osobowość 
postaci użyczając jej głosu.

PODSUMOWANIE
•  Wyjaśnij, że uczniowie zakończyli właśnie reali-

zację etapu przedprodukcyjnego, który wygląda 
podobnie w filmach fabularnych i animowanych 
komputerowo. Na pozór ma on przebieg linearny, 
ale w rzeczywistości niektóre jego etapy wymagają 
kilku podejść, ponadto toczą się podczas niego 
dyskusje pomiędzy osobami odpowiedzialnymi 
za poszczególne elementy na temat interpretacji 
fabuły. Zaproś uczniów do dyskusji na temat tego, 
czego się nauczyli w trakcie 
tego ćwiczenia oraz efektów 
ich pracy zebranych w indywi-
dualnych teczkach.

•  Rozdaj arkusz ćwiczeń nr 4. 
Wyjaśnij, że etap przedpro-
dukcyjny obejmuje również 
stworzenie animatiku (patrz 
ćwiczenie dodatkowe). Wróć 
do wstępu do ćwiczenia 
i przypomnij różne role w pro-
cesie produkcji filmu. Omów 
poszczególne etapy postpro-
dukcji i zachęć uczniów do 
samodzielnego poszukiwania 
informacji o interesujących ich 
stanowiskach pracy w całym 
procesie. Uczniowie dodają 
wyniki poszukiwań do swoich 
teczek.

Walt przy swoim 
pulpicie rysownika.

„Walt opowiedział tę 
historię przy pomocy tra-
dycyjnej animacji, nato-
miast my dysponujemy 
technologią pozwalającą 
niemal dosłownie ożywić 
występujące w niej posta-
cie. Jeśli dodamy do tego 
chłopca w głównej roli 
otrzymamy film bardzo 
wiarygodny. Nie mogliśmy 
oprzeć się pokusie pokaza-
nia go z wykorzystaniem 
najnowszych zdobyczy 
techniki”. 

-Brigham Taylor, producent
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CIĄG DALSZY
Wiedzę na temat animacji poklatkowej można wzbo-
gacić poniższym ćwiczeniem dodatkowym.

Sztuka: Animatik w technice 
animacji poklatkowej
Niezbędne pomoce: smartfon, tablet lub aparat 
cyfrowy, aplikacja do animacji poklatkowej (np., 
iMotion, Stop Motion Recorder), kratka, klips do 
papieru, taśma 

KROK 1 Uczniowie budują improwizowany statyw 
według instrukcji dostępnych pod linkiem:  http://
aremyrootsshowing.jenny-ology.com/2013/07/07/
this-might-be-a-new-record/. Upewnij się, że aparat/
smartfon jest dobrze przymocowany do kratki.

KROK 2 Tworzenie animatiku. Animatik to animo-
wany scenorys służący uchwyceniu nastroju poszcze-
gólnych scen. Niekiedy dodaje się do niego ścieżkę 
muzyczną, efekty dźwiękowe i dialogi. Podobnie jak 
scenorys, animatik służy do wstępnej wizualizacji fil-
mu przed rozpoczęciem produkcji. Jest to niezwykle 
ważny etap realizacji filmu, ponieważ dzięki niemu 
można po raz pierwszy w ogólnym zarysie zobaczyć 
jak będzie wyglądał efekt końcowy. Reżyser i reszta 
ekipy mogą na jego podstawie wstępnie zorientować 
się jakie powinno być tempo i rytm filmu oraz jak 
powinna rozwijać się jego akcja  http://www.bloopa-
nimation.com/animatic/. Uczniowie wykorzystując 
scenorysy przejdą do kolejnego etapu polegającego 
na uszczegółowieniu tła kadrów, doprecyzowaniu 
ruchów postaci i akcji.

Powiedz uczniom, że aby zrealizować animację muszą 
opracować wiele pojedynczych klatek.

1) Klatka jest to jeden z wielu nieruchomych obra-
zów, z których zbudowana jest animacja.

2) Liczba klatek na sekundę. Efekt płynnej animacji 
uzyskuje się przy odtwarzaniu z prędkością 30 klatek 
na sekundę (ang. frames per second – fps), a więc 
rejestrując po dwie klatki na każdy rysunek potrze-
bujemy 15 rysunków na sekundę filmu. Animatik 

jest rodzajem szkicu, więc stawia się mu mniejsze 
wymagania, dlatego zakłada się 3 klatki na rysunek 
i 10 rysunków na każdą sekundę filmu  http://www.
teachanimation.org/stopmotionlesson.html. Większość 
aplikacji pozwala odtworzyć serię zdjęć jako anima-
cję z prędkością filmu. Przeważnie umożliwiają one 
też wysłanie zapisanego pliku emailem w formacie 
QuickTime i oglądanie go na ekranie komputera.

Uczniowie przygotują animację wycinanko-
wą z użyciem aplikacji np. Stop Motion Re-
corder. Pod adresem https://www.youtube.com/
watch?v=28XLDl94UYl znajduje się film wyjaśnia-
jący na przykładzie na czym polega ta technika. 
Niektórzy animatorzy zalecają wykona-
nie papierowych postaci z ruchomymi 
stawami. Pozwala to wykonywać drobne 
ruchy kończynami i w ten sposób two-
rzyć wrażenie ruchu  http://gondanima-
tionworkshop.blogspot.com/pfgond-audio-
-and-video.html. Głowa zwierzęcia może 
poruszać się w górę i w dół, a także 
zmieniać wyraz twarzy: uśmiechać się, 
marszczyć brwi, mrużyć oczy itd. Taki 
efekt uzyskuje się przygotowując odpo-
wiednie elementy. Wyposażanie postaci 
w stawy to tradycyjny sposób rigowania 
stosowany przez animatorów pracują-
cych w technice komputerowej. Akcja 
filmu może się rozgrywać na rysowa-
nym tle. Wiele aplikacji na smartfony 
i tablety pozwoli uczniom podłożyć do filmu muzykę 
wybraną spośród utworów na urządzeniu.

Aplikacje do animacji poklatkowej mają przydatną 
funkcję wyświetlania na ekranie zarysu wcześniejsze-
go zdjęcia, co pozwala animatorowi dokładnie dopa-
sować kolejny ruch postaci. Po wykonaniu jednego 
zdjęcia przesuwa się ją nieznacznie ustawiając do 
kolejnego. Każde zdjęcie będzie klatką filmu.

KROK 3 Uczniowie prezentują swoje filmy, dzielą 
się opiniami i dyskutują na temat kreatywności, 
wrażeń estetycznych i technicznych aspektów ani-
matików.

„Jeśli chcemy osią-
gnąć wiarygodność, 
nie wolno łamać 
zasad fizyki. Mowgli, 
inne postacie i sce-
nografia są równie 
realistyczne… Każdy 
skrawek ekranu wy-
pełniony jest drob-
niutkimi detalami”.

 -Jon Favreau, reżyser
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: 
Książki
Blofield, Robert. How to Make a Movie in 10 Easy Lessons. 
Irvine, CA: Walter Foster Jr. 2014. ISBN 13: 978-1-63322-012-6

Hooks, Ed. Acting for Animators. New York: Routledge, 2011. 
ISBN: 978-0-415-58023-6

Johnson, Paul. How to Draw And Paint Cartoons and Anima-
tion. Edison, New Jersey; Chartwell Books, Inc. 1994.  
ISBN 0-7858-0040-9

Marx, Christy. Writing for Animation, Comics, and Games.
Burlington, MA: Focal Press. 2007.  
ISBN 13: 978-0-240-80582-5

Strony internetowe
•  http://www.usatoday.com/story/life/movies/2014/11/14/disney-

-dog-star-feast-winston/19029945/
•  http://pixarplanet.com/blog/gorgeous-new- monsters-universi-

ty-concept-art/
•  http://io9.com/5916970/the-22-rules-of- storytelling-according-

-to-pixar
•  http://www.lionking.org/imgarchive/Miscellaneous_ Images/

AdultSimbaTurnaroundModel.jpg
•  http://www.justdisney.com/animation/animation.html
•  http://pixar-animation.weebly.com/pixars-animation-process.

html
• http://pixar-animation.weebly.com/storyboard.html
•  http://aremyrootsshowing.jenny-ology. com/2013/07/07/this-

-might-be-a-new-record/
• http://www.bloopanimation.com/animatic/
• http://www.teachanimation.org/stopmotionlesson.html
• https://www.pinterest.com/pin/305681893432093779/
•  https://screencraft.org/2014/06/30/pixars-22- rules-storytelling-

-with-movie-stills/
• http://www.madlyjuicy.com/jean-liang-inspired-by-life/
•  http://www.slideshare.net/Veetildigital/pre- productionpost-

-process-in-3d-animation?related=2
•  http://www.engadget.com/2014/07/03/mythbuster-adam- sa-

vage-on-how-to-make-stopmotion-animation-with/
• https://www.youtube.com/watch?v=28XLDl94UYI
• https://www.youtube.com/watch?v=28XLDl94UYI
• https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar
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ĆWICZENIE 1

ZBIERANIE  
MATERIAŁÓW  
REFERENCYJNYCH

Obserwacja pangolina – notatki:
•  Potrafi zwijać się w kulę w obronie przed drapieżnikiem. Wygląda na łagodnego zwierzaka, przypomina trochę rycerza w lśniącej zbroi, w której się zamyka ze strachu nawet przed głupstwami takimi jak powiew wiatru.

•  Długi język jest jego bardzo ważnym narzędziem. Kojarzy się ze słomką do wsysania mrówek. Język może przeszkadzać w mówieniu.
•  Jakie uczucia może wyrażać jego twarz? W jaki sposób animować elementy twarzy?

Oglądanie filmów, zdjęć lub obserwowanie zwierząt na żywo to 
zbieranie materiałów referencyjnych. W tym ćwiczeniu będziecie 
przyglądali się łuskowatemu ssakowi pangolinowi w jego naturalnym 
środowisku. Podczas obserwacji zastanów się nad następującymi 
pytaniami:

• Jak części ciała pangolina poruszają się względem siebie?

• Jeśli pangolin potrafiłby tańczyć, jak by się poruszał?

• Jakim typem postaci mógłby być pangolin w opowiadaniu?

Animatorzy często zadają sobie podobne pytania podczas zbierania 
materiałów referencyjnych. Po lewej widzisz przykładowe notatki 
animatora z obserwacji.

Teraz Twoja kolej! W polu poniżej naszkicuj pangolina i zapisz swoje 
notatki.
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ĆWICZENIE 2

KONSPEKT SCENARIUSZA
Konstruując fabułę nie zapominaj o cechach poszczególnych postaci:

•  W czym Twoja postać jest dobra, co potrafi robić? Skonfrontuj ją z kimś kompletnie innym. Postaw przed 
wyzwaniem. Jak sobie poradzi w trudnej sytuacji?

•  Niech Twoja postać ma własne zdanie na temat bieżących wydarzeń w dżungli, życia czy „prawa dżungli”.

1. Dawno, dawno temu był sobie 

(Podaj imię bohatera, jego gatunek i krótką charakterystykę).

2. Codziennie 
(Co Twój bohater robi codziennie? Jakie są jego zwyczaje?)

3.  Pewnego dnia                           poznał Mowgliego w 
                                                         (Imię Twojej postaci)                                                                                                    (Miejsce)

(Co się wydarzyło?)

4. Z tego powodu 
                                            (Przed jakim problemem stawia to Mowgliego lub Twojego bohatera?)

5. Z tego powodu 
                                                        (Jaki kryzys rodzi się kiedy Mowgli lub Twój bohater starają się rozwiązać problem?)

6. Aż wreszcie 

(Jaki jest punkt kulminacyjny opowiadania?)

7. Odtąd już zawsze 

(Jakie są wnioski płynące z opowiadania lub morał?)
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Tytuł: ____________________

Akcja:  _______________________________________________
Paleta kolorystyczna: __________________________________________

Klatka 1

Akcja:  _______________________________________________
Paleta kolorystyczna: __________________________________________

Klatka 2

Akcja:  _______________________________________________
Paleta kolorystyczna: __________________________________________

Klatka 3

Akcja:  _______________________________________________
Paleta kolorystyczna: __________________________________________

Klatka 4

Akcja:  _______________________________________________
Paleta kolorystyczna:  __________________________________________

Klatka 5

Akcja:  _______________________________________________
Paleta kolorystyczna: __________________________________________

Klatka 6
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ĆWICZENIE 3

PRZYGOTOWANIE SCENORYSU I SKRYPTU 
KOLORYSTYCZNEGO
Narysuj sześć szkiców odpowiadających poszczególnym punktom konspektu fabuły tworząc w ten sposób scenorys swo-
ich scen. Podzielcie zadania: kto rysuje klatki scenorysu, kto krótko opisuje akcję, kto określa emocje postaci lub dialogi 
i kto określa paletę kolorystyczną odpowiadającą nastrojowi i scenografii każdej klatki. Kolory określone w ten sposób 
dla całego filmu nazywa się skryptem kolorystycznym.
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ĆWICZENIE nr 4

CYKL REALIZACJI FILMU 3D
Czy potrafisz wskazać etapy cyklu realizacji filmu 3D, za które odpowiadają wymienieni niżej specjaliści? W Internecie 
znajdziesz ilustracje pokazujące pracę tych osób.

•  ZESPÓŁ MODELOWANIA SZKIELETU: opracowuje wewnętrzny szkielet postaci na podstawie obserwacji ich 
sposobu poruszania się.

•  ZESPÓŁ MODELOWANIA TKANKI: wykorzystuje szkielet stworzony przez poprzedni zespół. W oparciu o ana-
tomię postaci szkielet pokrywany jest mięśniami, przez co tworzony jest jej ostateczny kształt.

•  ZESPÓŁ MODELOWANIA TEKSTURY: po opracowaniu kształtu postaci następnym krokiem jest dodanie 
warstwy wierzchniej, takiej jak futro czy kolorowy wzór.

•  ZESPÓŁ DS. OTOCZENIA: tworzy otoczenie, w którym rozgrywają się poszczególne sceny. Odpowiada za lokali-
zację drzew, rodzaj podłoża, na którym stoją postacie (skaliste, błotniste, woda) itd.
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Agresor: Postać o złych zamiarach 
wobec innych, wykazująca agresję.

Animatik: Animowany scenorys 
będący próbą uchwycenia nastroju 
sceny, może zawierać muzykę i efekty 
dźwiękowe.

Animacja: Proces tworzenia filmu 
z użyciem rysunków, grafiki kompu-
terowej lub przedmiotów fizycznych, 
takich jak papier czy lalki fotografowa-
nych w taki sposób, że przy szybkim 
odtworzeniu ich sekwencji wytworzo-
ne jest wrażenie ruchu.

Zbieranie materiałów referen-
cyjnych: Obserwowanie obiektu 
w rzeczywistości będące źródłem 
inspiracji dla artysty.

Antagonista: Ktoś występujący prze-
ciw komuś innemu.

Klatki kluczowe: Najważniejsze 
momenty fabuły.

Mięsożerca: Zwierzę żywiące się 
mięsem.

Charakterystyka: Opis cech postaci.
Punkt kulminacyjny: Moment 

największego napięcia w akcji dzieła, 
zazwyczaj punkt zwrotny fabuły.

Koegzystować: Współistnieć w tym 
samym miejscu i czasie lub żyć ze sobą 
w pokoju.

Skrypt kolorystyczny: Zbiór 
inspiracji dla nastroju, scenografii 
i kostiumów danego projektu.

Różnorodność: Wielość form, typów 
lub idei.

Susza: Przedłużający się okres bez 
opadów.

Wdzieranie się: Kiedy jeden gatunek 
zajmuje siedlisko innego.

Bajka: Krótka, wymyślona opowieść 
z morałem o charakterze dydaktycznym.

Klatka: Jeden z serii obrazów składo-
wych animacji.

Siedlisko: Miejsce gdzie dany gatunek 
ma wszystko potrzebne do przetrwania.

Roślinożerca: Zwierzę żywiące się 
wyłącznie roślinami.

Cykl hydrologiczny: Proces, 
w którym para wodna w atmosferze 
zamienia się w opady, a następnie 
trafia z powrotem do atmosfery drogą 
parowania tworząc zamknięty obieg.

Fazowanie: Proces wypełniania luk 
pomiędzy kadrami pokazanymi w sce-
norysie.

Charakterystyka pośrednia:
Pokazywanie osobowości postaci 

poprzez ich działania, wypo-
wiedzi lub wygląd.

Klatka kluczowa: Obraz w scenorysie 
opisujący ważny moment głównego 
wątku fabuły.

Postać pierwszoplanowa: Postać 
odgrywająca ważną rolę w fabu-
le, może mieć swój własny wątek 
poboczny.

Matriarchini: Samica przewodząca 
stadu.

Mentor: Godny zaufania doradca lub 
przewodnik.

Metafora: Przedmiot, czynność lub po-
jęcie użyte jako symbol czegoś innego.

Postać drugoplanowa: Postać 
odgrywająca nieznaczącą rolę w fabule, 
pojawia się lub jest wspominana 
z rzadka, najczęściej nie ma własnego 
wątku.

Łagodzenie: Ograniczanie szkodliwych 
skutków jakiegoś zjawiska.

Słowniczek najważniejszych pojęć
Studium postaci: Zbiór uwag produk-

cyjnych opisujących różne cechy postaci 
i rysunków pokazujących ją z różnych 
punktów widzenia i jej różne wyrazy 
twarzy.

Morał: Nauka wyciągnięta z opowieści 
lub doświadczenia.

Mit: Powszechne, nieprawdziwe wierze-
nie, zwyczaj lub przypowieść.

Rezerwat przyrody: Teren objęty 
ochroną ze względu na dzikie gatunki 
roślin lub zwierząt lub inne cechy.

Onomatopeja: Słowo imitujące 
dźwięk.

Personifikacja: Nadanie zwierzęciu 
lub przedmiotowi nieożywionemu 
atrybutów lub cech ludzkich.

Fabuła: Układ zdarzeń w utworze.
Drapieżnik: Zwierzę polujące na inne 

zwierzęta i żywiące się nimi.
Protagonista: Najważniejsza postać 

utworu.
Zasoby: Coś potrzebnego, np. żywność, 

woda, schronienie.
Postać wielowymiarowa: Postać 

kompleksowa, o pogłębionej osobo-
wości. Zazwyczaj ulegają przemianom 
wraz z rozwojem akcji utworu w spo-
sób niekiedy zaskakujący dla czytelnika.

Czas i miejsce akcji: Jeden z podsta-
wowych składników świata przedsta-
wionego w utworze.

Porównanie: Wyrażenie zawierające 
słowa „jak”, „podobny” opisujące oso-
bę lub przedmiot poprzez zestawienie 
z czymś podobnym.

Scenorys: Opracowanie zawierające 
kluczowe klatki z adnotacjami przedsta-
wiające punkty zwrotne fabuły.

ŹRÓDŁA • www.merriam-webster.com 
• www.pixar.com/behind_the_scenes/Colorscripts#
• dictionary.reference.com 

• www.britannica.com
• www.novel-writing-help.com
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