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Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować Państwu scenariusze lekcji do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych  
inspirowane filmem „Był sobie pies”. Film opowiada historię przyjaźni człowieka z psem. Pozwala uświadomić 
sobie, jak wspaniałymi i mądrymi towarzyszami człowieka są zwierzęta, a także sprawia, że możemy spojrzeć   
na świat z ich punktu widzenia. Niesie też przesłanie, że każda istota na ziemi urodziła się z jakąś misją.

Film może być okazją do dyskusji z młodzieżą o tym, co jest w życiu ważne, a także co daje nam poczucie  
bezpieczeństwa, szczęścia i zadowolenia. Film pozwala na uświadomienie uczniom, na czym polega  
niewerbalne porozumiewanie się, jakie czynniki i zachowania je ułatwiają, a także jakie ma ono znaczenia  
w naszym życiu. Fabuła filmu daje również możliwość porozmawiania z młodzieżą, czym jest adopcja  
zwierząt oraz jakie mamy powinności wobec naszych czworonożnych przyjaciół, a także jest okazją do  
zapoznania uczniów z podstawowymi zapisami Ustawy o ochronie zwierząt obowiązującymi w Polsce. 

Proponując Państwu scenariusze lekcji języka polskiego, godziny wychowawczej i etyki mamy nadzieję,  
że proponowane materiały pomogą uatrakcyjnić Państwa zajęcia.

Zapraszamy do kin od 17 lutego!

Materiały stworzono w ramach programu KINO KLASA – to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do nauczycieli wszystkich  
etapów nauczania, mający na celu promocję kultury kinowej wśród młodych widzów. We współpracy z pedagogami i instytucjami  
tworzymy bezpłatne materiały edukacyjne do filmów dystrybutora filmowego Monolith Films.



SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
INSPIROWANY FILMEM

OPRACOWANIE: Agnieszka Krasnodębska

ETAP KSZTAŁCENIA: gimnazjum. 

UWAGA: Przed obejrzeniem filmu warto porozmawiać z uczniami o różnych konwencjach i zasadach 
umownych w tekstach kultury, elementach bajkowych i nieprawdopodobnych w filmie. Zwróć uwagę, 
że główny bohater „mówi” tak jak ludzie, ale nie do końca rozumie mowę ludzką. Takie zabiegi służą  
przekazaniu ważnych treści, np. kolejne powroty psa służą temu, aby, jak mówią twórcy filmu, pokazać,  
że „wszystkie psy idą do nieba – chyba że mają niedokończone sprawy na ziemi”. 

TEMAT: Sekretny język prawdziwych przyjaciół. O komunikacji na podstawie filmu „Był sobie pies”.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 1.1); II 1.1), 2), 10), 11); II 3.1), 4.2); III 1.1), 2), 5), 2.11).

CEL OGÓLNY: zrozumienie pojęcia „komunikacja niewerbalna”, poznanie czynników i zachowań  
ułatwiających porozumiewanie się, uświadomienie sobie znaczenia niewerbalnego porozumiewania się. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń: potrafi wyjaśnić pojęcia takie jak: mowa niezależna, monolog wewnętrzny, 
komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna; wskazać różnice między komunikacją werbalną a niewer-
balną; korzystać z różnych przekazów pozawerbalnych; podaje pozawerbalne środki porozumiewania; nazywa 
wartości i emocje; omawia postawy życiowe bohaterów; wyjaśnia, jakie przesłanie wynika z treści utworu; 
porównuje i ocenia postawy życiowe bohaterów; wyjaśnia, jak film wpłynął na jego myślenie o świecie.

METODY I FORMY PRACY: mini wykład, problemowa, działań praktycznych, słowno-poglądowa; praca 
zbiorowa, grupowa, indywidualna, burza mózgów, mapa mentalna.

MATERIAŁY: karta pracy. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Zanim przejdziecie do omawiana filmu, wykonaj z uczniami ĆWICZENIE.
 
Podziel klasę na trzyosobowe zespoły i wyznacz jedną osobę w każdej grupie, która będzie obserwatorem. 
Poinformuj członków zespołu, że rolą obserwatora jest przyglądanie się ich umiejętnościom aktywnego 
słuchania, np.: zadawanie pytań, parafrazowanie, podążanie i skupianie się. Następnie poproś wybranych 
obserwatorów, aby podeszli do ciebie – rozdaj im karty pracy. Przekaż, że nie wolno pokazywać kart innym  
członkom grupy, a zadanie będzie polegało na obserwowaniu zachowań w zespołach podczas dyskusji  
i zapisywaniu wniosków na kartach. Parom w zespołach podaj temat rozmowy, np.: czy można ściągać pod-
czas prac klasowych? Czy można korzystać z zasobów Internetu, odrabiając pracę domową?”. Dyskutujący 
nie powinni wiedzieć, co podlega obserwacji.

Po kilku minutach dyskusji przerwij ją i zaproś wszystkich uczniów do powrotu na miejsca. Poproś  
obserwatorów o przedstawienie spostrzeżeń zapisanych na karcie pracy. Jeśli będzie taka potrzeba, dopytaj  
obserwatorów czy w postawie i kontakcie wzrokowym widać było zainteresowanie tym, co mówił partner? 
Jak rozmówcy wyrażali zainteresowanie lub jego brak? 

Wspólnie zastanówcie się nad tym, o czym świadczy zachowanie rozmówców. Powinniście dojść do wniosku,  
że celem ćwiczenia było sprawdzenie, jakie informacje można odczytać z naszego zachowania podczas  
rozmowy – możesz sprecyzować, że chodzi o komunikaty niewerbalne. 
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KARTA PRACY

Przykładowe zapiski na karcie pracy:

ZACHOWANIE PIERWSZA OSOBA DRUGA OSOBA

POSTAWA

Patrzy na partnera 
czy w inną stronę?
Wyprostowana/zgarbiona

siedzi zgarbiony, stara się 
odwrócić od siebie uwagę

wyprostowany, zdecydowany

KONTAKT WZROKOWY

Patrzy w oczy czy unika 
kontaktu wzrokowego?

odwraca wzrok, 
unika kontaktu

stara się przyciągnąć wzrok 
rozmówcy – patrzy na niego

UKŁAD RĄK I/LUB NÓG

Skrzyżowane/otwarte

ściska dłonie pod stołem ręce leżą na stoliku, otwarte

GESTYKULACJA

Ruchy rąk – oszczędne, dy-
namiczne, chaotyczne

nie rusza w ogóle rękami, 
ma je zaciśnięte 

wyraziście gestykuluje, 
widać zaangażowanie 

POSTAWA STATYCZNA/
DYNAMICZNA

Kręcenie się, wiercenie

kręci się, wyraźnie jest 
zaniepokojony 

siedzi spokojnie 
wyprostowany

INNE, np.:

Marszczenie brwi, 
zaciskanie ust, śmiech, 
wzdychanie

zaciska wargi, nawet zagryza uśmiecha się zachęcająco

DODATKOWE 
OBSERWACJE

nie czuje się komfortowo
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WNIOSKI, np.:

Pierwsza osoba jest skrępowana – zdenerwowana, ukrywa coś, albo się boi/wstydzi.
Druga osoba jest otwarta – widać, że wie, o czym mówi i zachęca swoją postawą kolegę do dyskusji.
Powiedz uczniom, że komunikacja słowna to jedynie mała część przekazu, jaki dociera do odbiorcy.  
Naukowcy zbadali to zjawisko i dowiedli, że największą część przekazu ��% stanowi mowa ciała  
(komunikacja niewerbalna), 38% zrozumienia zależy od głosu nadawcy, a tylko �% to wypowiadane 
słowa (komunikacja werbalna). 

Uczniowie zapewne zauważą, że często zwracają uwagę na postawę ciała np. w sytuacjach, kiedy ktoś jest 
smutny i chcą go pocieszyć, jego zachowanie mówi nam, że cierpi i nie musi o tym mówić wprost. Dlatego, aby  
jak najlepiej komunikować się z innymi, powinniśmy zwracać uwagę na mowę ciała, czyli mowę niewerbalną. 

Podyktuj uczniom do zeszytów definicje poznanych pojęć (mogą także sami spróbować je napisać). Np.:
Podstawowym sposobem komunikowania się ludzi jest: 
KOMUNIKACJA WERBALNA (słowna, język mówiony) – porozumiewamy się za pomocą słów, przekazów  
sformułowanych w zdania – osoby, które rozmawiają, muszą znać ten sam język. 

Komunikacji werbalnej towarzyszy:
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA (bezsłowna) – porozumiewamy się – najczęściej nieświadomie – wykorzy-
stując gesty, mimikę twarzy, postawę ciała. Komunikacja niewerbalna może informować o stanach emocjonal-
nych, intencjach rozmówcy, o jego pochodzeniu, wykształceniu, oczekiwaniach. Z mowy ciała – komunikacji 
niewerbalnej – mistrzowsko odczytują informacje detektywi – Sherlock Holmes – był w tym mistrzem. 
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II. FAZA ZASADNICZA

�. MIĘDZY NAMI ZWIERZĘTAMI 

Zapytaj uczniów, jak nasze zachowanie i komunikowanie się odbierają zwierzęta? Jak się z nimi najlepiej 
porozumieć? Możecie korzystać z informacji z filmu, ale także z własnych doświadczeń życiowych.

Podczas dyskusji stwórzcie wspólnie na tablicy mapę mentalną, np.: 

NASTRÓJ: 
SMUTEK, 
RADOŚĆ, 

PRZYGNĘBIENIE

GEST 
(RÓŻNIE 

ODBIERANY):
WYCIĄGNIĘTA RĘKA 

– DO UDERZENIA 
I DO GŁASKANIA

PATRZENIE  
W OCZY

ZAMIARY:
WKŁADAMY 

KURTKĘ 
-> SPACER

TON GŁOSU,
MODULACJĘ

MIMIKA

POSTAWA

STAN
ZDROWIA

CO 
ODCZYTUJE 

PIES?
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�.  BAILEY – CO ROZUMIAŁ BOHATER? 

Poproś uczniów, aby każdy z nich przypo-
mniał sobie scenę z filmu, która mogłaby być 
ilustracją do pojęcia „mowa niewerbalna”.

Na przykład: 

Kiedy rodzice Ethana rozmawiają o tym,  
czy pies może zostać w ich domu, a chłopiec 
obserwuje tę scenę przez okno.
 

Kiedy pies – wielokrotnie – przynosi piłkę  
– doskonale wiemy, że chodzi o to, aby  
chłopiec się z nim bawił.
 

Kiedy Ethan chciał „wydobyć” z psa  
połkniętą przez niego monetę – Bailey  
nie wiedział, o co mu chodzi. 
 

Bailey rozpoznaje nastrój chłopca z jego 
zachowania – „wiem, jak go rozruszać” – 
mówi, zachęcając chłopca do zabawy piłką.  
 

Dorosły Ethan poznaje Baileya po jego 
zachowaniu – sztuczce z piłką.
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�. INTYMNA WYPOWIEDŹ – MONOLOG WEWNĘTRZNY 

Na pewno uczniowie zauważyli, że psi bohater mówi – my, widzowie, go słyszymy i rozumiemy, a bohaterowie nie. 
Zapytaj, czy spotkali się w innych filmach, książkach z takim zabiegiem autorskim. Porozmawiajcie przez chwilę 
o tym, co dzięki takiemu rozwiązaniu osiąga twórca. 

Po burzy mózgów zapiszcie na tablicy wnioski, możesz pomóc uczniom, zadając pytania, np.: czy bohater 
mówiąc do siebie jest bardziej czy mniej szczery, czy coś ukrywa? Czego dowiadujemy się o mówiącym? 
Zwróć uwagę uczniów na to, że nic nie krępuje wypowiedzi w tej formie – są one spontaniczne, bezpośrednie, 
często oceniające. 

Wnioski, np.:
• szczerze wypowiada, co myśli, 
• nie zastanawia się – mówi swobodnie, niczego nie ukrywa,
• odruchowo wypowiada myśli – nawet intymne, 
• poznajemy jego subiektywne zdanie o świecie.

Zwróć uwagę uczniów na to, że monolog wewnętrzny jest wypowiadany w mowie niezależnej, czyli jest to 
dosłowne przytoczenie czyichś słów, w pierwszej osobie. 

Teraz możecie wspólnie napisać definicję pojęcia monolog wewnętrzny, lub możesz ją podyktować uczniom.  
Słownik języka polskiego podaje taką definicję: MONOLOG WEWNĘTRZNY jest to przedstawienie  
w utworze narracyjnym toku myślenia postaci i jej wizji świata. 
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III. PODSUMOWANIE

JAKA BYŁA WIZJA ŚWIATA BAILEYA? 

Psi bohater zastanawia się, jaki jest cel życia? 
Czy mamy tu coś do załatwienia? 

Czy jest jakiś sens jego wędrówki po świecie? 

Porozmawiajcie na forum klasy o tym, co dają nam w życiu zwierzęcy przyjaciele. Dlaczego ci, z którymi 
porozumiewamy się specjalnym językiem gestów i którzy odczytują z naszego zachowania więcej niż inni 
są tacy ważni w naszym życiu. 

Sam Bailey odpowiedział tak: 
„Jeśli mogę cię lizać i kochać – to mam cel w życiu”. A my możemy dodać, że „wszystkie 
psy idą do nieba – chyba że mają niedokończone sprawy na ziemi”.

IV. PRACA DOMOWA

Napisz (przestrzegając wszystkich zasad) monolog wewnętrzny twojego domowego albo wymarzonego pupila.
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KARTA PRACY

Zapisz swoje obserwacje:

ZACHOWANIE PIERWSZA OSOBA DRUGA OSOBA

POSTAWA

Patrzy na partnera 
czy w inną stronę?
Wyprostowana/zgarbiona

KONTAKT WZROKOWY

Patrzy w oczy czy unika 
kontaktu wzrokowego?

UKŁAD RĄK I/LUB NÓG

Skrzyżowane/otwarte

GESTYKULACJA

Ruchy rąk – oszczędne, dy-
namiczne, chaotyczne

POSTAWA STATYCZNA/
DYNAMICZNA

Kręcenie się, wiercenie

INNE, np.:

Marszczenie brwi, 
zaciskanie ust, śmiech, 
wzdychanie

DODATKOWE 
OBSERWACJE
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SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ
INSPIROWANY FILMEM

ETAP KSZTAŁCENIA: gimnazjum. 

TEMAT: „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” 1  – rozważania o odpowiedzialności na podstawie filmu 
„Był sobie pies”.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.

CELE OGÓLNE: kształtowanie prawidłowej postawy wobec zwierząt, powinności moralnych wobec  
różnych sytuacji życiowych; uwrażliwienie na krzywdę zwierząt.

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń: jest świadomy, co to znaczy być dobrym opiekunem zwierząt; potrafi  
nazwać nieodpowiednie zachowania człowieka wobec zwierząt; wie, na czym polega funkcjonowanie 
schroniska dla zwierząt.

METODY I FORMY PRACY: rozmowa nauczająca, dyskusja; praca zbiorowa, grupowa, indywidualna.

MATERIAŁY: materiał pomocniczy 1.

 1. Antoine de Saint-Exupéry, Mały książę

OPRACOWANIE: Agnieszka Krasnodębska



PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Porozmawiajcie w klasie o pierwszych wrażeniach po obejrzeniu filmu. 

Zapytaj uczniów np.: 
Który pies podobał im się najbardziej i dlaczego akurat ten? 
Czy utożsamiają się z którymś z właścicieli, a jeśli tak, to dlaczego? 

Możecie zrobić ankietę – poleć, aby jeden z uczniów na tablicy narysował tabelkę z imionami bohaterów, 
następnie zaznaczcie, ile osób z klasy oddało głos, na którego właściciela (którą psią przygodę). Porozma-
wiajcie o tym, kto dostał największą liczbę głosów i dlaczego.

Może się tak zdarzyć, że uczniowie będą burzliwie dyskutować o negatywnych bohaterach – wykorzystaj  
tę sytuację, aby zadać pytanie, dlaczego budzą oni tak silne emocje? 

Zainicjuj rozmowę o tym, dlaczego ludzie tak się zachowują. Uczniowie powinni zauważyć, że wynika to  
z braku odpowiedzialności (w tym wypadku za psa) i bezmyślności. 

Jako przykład przypomnij sytuację z filmu, kiedy pies zostaje zostawiony w zamkniętym samochodzie w upał.
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II. FAZA ZASADNICZA

Zapytaj uczniów, co według nich znaczy być odpowiedzialnym człowiekiem i poproś, aby przytoczyli epi-
zody z filmu, które o tym mówią. Sprawdź, czy zauważyli, w jaki sposób był traktowany pies w kolejnych 
przygodach i kto był jego panem. 

Poproś, aby uczniowie podzielili się na grupy czteroosobowe i uzupełnili tabelkę, np.:

BOHATER
(cechy właścicieli i zachowanie wobec psa)

PIES
 (zachowanie psa i jego podejście do właścicieli)

Ethan – razem z mamą ratuje psa z samochodu,  
decyduje się (rodzice podejmują decyzję) na zatrzy-
manie psa. Bailey dostaje obrożę ze swoim imieniem, 
numerem i danymi właściciela. Pies dożywa swoich 
dni w dobrym domu, kochany przez wszystkich.
 

Dla Bailey’a to najważniejszy człowiek na świecie.  
Kocha go, ratuje mu życie podczas pożaru. Bardzo  
tęskni, gdy chłopiec wyjeżdża do szkoły. Jest z nim  
bardzo szczęśliwy – rozpoznaje jego emocje, stara się 
pocieszyć, kiedy jest smutny.
  

Maya – kocha swojego psa i chce dla niego jak 
najlepiej, rozpieszcza go i źle karmi (lody, pizza, 
chipsy, itp.) doprowadza siebie i jego do otyłości. 
Aby ratować swojego pupila musi zmienić nawyki 
i zwyczaje. 

Pies czyta w myślach swojej pani, jest jej bardzo 
oddany.

Wendi – bierze szczeniaka, bo jej się podoba. Nie 
zastanawia się nad tym, że nie będzie mogła się 
nim prawidłowo opiekować. Pies żyje w złych wa-
runkach, na łańcuchu. Pies nie rozumie, dlaczego nie jest kochany. 
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Następnie porozmawiajcie o tym, jak zachowali się „ludzcy” bohaterowie i zastanówcie się, czy i dlaczego 
powinni postąpić inaczej. Np.:

1. Ethan, kiedy zobaczył psa w samochodzie 
chciał go ratować za wszelką cenę. Mama 
rozbiła szybę i uratowała psa. Nie wiemy, 
czy były jakieś konsekwencje zniszczenia 
szyby. Powiedz uczniom, że widząc taką 
sytuację, nie należy od razu rozbijać szyby, 
tylko lepiej powiadomić o tym służby po-
rządkowe (np. policja,  straż miejska, towa-
rzystwo opieki nad zwierzętami, psi azyl czy 
najbliższe schronisko) oni są uprawnieni do 
ratowania zagrożonych zwierząt. Możesz 
pokazać podopiecznym film w Internecie 
pokazujący jak strażacy ratują psa z zamkniętego samochodu. Możesz zapytać, czy uczniowie spotkali się  
z przejawami pozytywnego zachowania ludzi w takich sytuacjach, np.: wystawianie misek z wodą przed 
sklepami, pozwolenie na wchodzenie do sklepu z czworonogiem w czasie upałów. 
 

2. Następnie wspólnie zastanówcie się nad  
Mayą i tym, jak opiekowała się swoim psem. 
Jeśli uczniowie sami nie dojdą do wniosku, 
że odpowiedzialność za zwierzęta polega 
również na prawidłowym ich żywieniu 
(pielęgnowaniu, leczeniu w razie potrzeby),  
opowiedz im o tym, że domowe zwierzęta 
nie powinny jeść takiego samego jedzenia 
jak ludzie, ponieważ im to szkodzi. 

3. Zapytaj uczniów, czy mają swoje zwierzę-
ta lub ktoś z rodziny. Skąd wziął się zwie-
rzak w ich domu (hodowla, schronisko, od 
znajomych, znaleziony). Zajmijcie się teraz 
sytuacją z filmu, w której dziewczyna bierze 
z kartonu małego psiaka, przypominające-
go bernardyna, bo jej się podoba. Zacho-
wała się tak, jakby pies był zabawką, która 
nie ma żadnych potrzeb. Swoją beztroską  
i nieodpowiedzialnością skrzywdziła czwo-
ronoga, skazała na ciężkie życie. 

4.  Poinformuj uczniów, że w Polsce obowiązuje ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.  
z 2013 poz. 856, brzmienie od 27 maja 2015): http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-
-o-ochronie-zwierzat/rozdzial-1_przepisy-ogolne/?on=27.05.2015 (dostęp 26.01.2017), której art. 1.1 mówi, 
że: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien  
poszanowanie, ochronę i opiekę. 

Postarajcie się zapoznać z przepisami ustawy i konsekwencjami wynikającymi z niestosowania jej zapisów.
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III. PODSUMOWANIE

Nasz psi bohater kilkakrotnie trafia do schroniska. Zapytaj uczniów, jakie mają zdanie na temat zwierząt 
w schroniskach i skąd bierze się tak dużo bezdomnych psów/kotów. Poproś, by zastanowili się, czy wo-
leliby mieć psa ze schroniska, czy z hodowli i dlaczego wybierają którąś z tych opcji. Zapytaj, czy w ich 
okolicy znajduje się jakieś przytulisko, schronisko i czy wiedzą, jak ono funkcjonuje. Po takiej dyskusji 
rozdaj uczniom Umowę adopcyjną (materiał pomocniczy 1) dla zwierzęcia ze schroniska i wytłumacz na 
czym polega adopcja czworonoga. 

Na wstępie trzeba powiedzieć, że pies nie jest zabawką. Jeśli decydujemy się na adopcję musimy brać pod 
uwagę, że będzie on z nami kilkanaście lat, tak więc decyzja o adopcji powinna być bardzo dobrze prze-
myślana. Jeśli nie poświęcimy mu czasu – pies będzie nieszczęśliwy, a trzeba wziąć pod uwagę, że nasz 
pupil będzie potrzebował znacznie więcej czasu i cierpliwości niż myślimy. Dlatego taka decyzja musi być 
podjęta nie tylko przez ucznia, ale też przez wszystkie osoby, z którymi pies będzie mieszkał. 

Kolejną sprawą jest wybór psa. Czy bierzemy szczeniaka, którego sami wychowujemy (czy będziemy mie-
li na to wystarczająco dużo czasu i siły) czy dorosły pies (taki pies to duża odpowiedzialność i trzeba wziąć 
pod uwagę, że taki pies może być źle zsocjalizowany, dlatego warto poznać go przed adopcją np. poprzez 
spacery, odwiedziny). Należy wziąć pod uwagę styl życia i warunki mieszkalne – czy też będą odpowiadać 
psu. Zawsze o pomoc w wyborze psa możesz zapytać pracowników lub wolontariuszy schroniska, takie 
osoby znają te psy i wiedzą o nich bardzo dużo. Dlatego warto umówić się z nimi i zadać pytania dotyczą-
ce psa i wszystkich warunków, jakie trzeba spełnić, aby czworonoga dostać. Wszystkie te informacje są 
dostępne na stronach organizacji.  

IV. PRACA DOMOWA

Wypełnij ankietę przedadopcyjną (materiał pomocniczy 1).
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Materiał pomocniczy 1 

ANKIETA PRZEDADOPCYJNA

Przypominamy, że nie sprzedajemy psów, tylko szukamy im dobrych (czyli sprawdzonych) domów na całe ich życie.  
Adopcja to zobowiązanie wobec żywej, czującej istoty na co najmniej kilkanaście lat. Każdego psa, który do nas tra-
fia, darzymy uczuciem i życzymy mu jak najlepiej. Dlatego właśnie chcemy poznać nowych opiekunów naszych psów  
jeszcze przed adopcją. Przygarniając bezdomne, skrzywdzone zwierzę, składamy mu jednocześnie obietnicę, że zadbamy 
o jego przyszłość i że nic złego już je nie spotka. Chcemy dotrzymać słowa i liczymy na to, że Państwo nam w tym pomogą.

1. Czy mieszkacie Państwo w domu, czy w mieszkaniu?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. W jakim mieście i dzielnicy/ulicy?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy mieszkanie jest własnościowe czy wynajmowane?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Czy obecnie w Państwa domu mieszkają jakieś zwierzęta?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Czy Państwa zwierzak/zwierzęta były/są kastrowane?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jeżeli NIE to jaki jest tego powód?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Czy w Państwa rodzinie były wcześniej zwierzęta i jakie były ich losy?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Czy mieliście Państwo kiedyś adoptowane zwierze? Skąd było adoptowane?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. W jakim wieku są dzieci (jeśli są)? Jeżeli nie ma czy w najbliższym czasie planujecie Państwo dzieci?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Czy wszyscy członkowie rodziny akceptują fakt adopcji psa i godzą się na nowego domownika?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Co się będzie działo z psem w czasie Państwa wyjazdów, wakacji itp.?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

12. Pies może żyć kilkanaście lat. Czy przewidziane jest miejsce dla psa w życiu Państwa rodziny na tak długo?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

13. Psy porzucone są często po przejściach, mogą odczuwać lęk, w nowym miejscu być zestresowane nawet przez dłuższy czas, 
mogą nie wiedzieć, że załatwia się na dworze, posiusiać się nie tam, gdzie trzeba, mogą coś zniszczyć itd. Czy jesteście Państwo 
gotowi to znieść?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Czy w domu Państwa są osoby z alergią na sierść lub ślinę psa?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15. Co będzie z psem jeżeli dziecko lub któryś z członków rodziny dostanie alergii?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Jeśli pies zachoruje na babeszjozę (chorobę przenoszoną przez kleszcze), czy jesteście Państwo w stanie zapłacić za jego  
leczenie jednorazowo kilkaset złotych?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Wzór na podstawie ANKIETY PRZEDADOPCYJNEJ „RATUJEMY KUNDELKI”
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17. Posiadanie psa wiąże się także z koniecznością szczepień, odrobaczania, profilaktyki przeciw pchłom i kleszczom itp.  
Czy jesteście Państwo gotowi ponosić te wydatki?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

18. W dzisiejszych czasach lekarze weterynarze są specjalistami w danej dziedzinie. Oczy leczy się u jednego a serce u drugiego itp. 
Czy jesteście w stanie jeździć z psem do lekarza specjalisty?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. Jaki jest Państwa stosunek do kastracji/sterylizacji zwierząt?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
20. Czy jesteście Państwo gotowi podpisać umowę adopcyjną, w której ważnym punktem będzie deklaracja, że pies NIGDY nie 
trafi na ulicę albo do schroniska – a w razie, gdybyście Państwo jednak nie mogli go zatrzymać, oddacie go Państwo wyłącznie 
przedstawicielowi wolontariatu oraz, że wysterylizujecie Państwo psa wg terminu zawartego w umowie?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

21. Pies może żyć kilkanaście lat. W okresie psiej starości psy zazwyczaj mają złożone problemy zdrowotne (podobnie jak ludzie). Wasz 
pies też będzie kiedyś stary, powolny, wymagający pomocy. Czy przewidziane jest miejsce dla psa w życiu Państwa rodziny na tak długo?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22. Czym zamierzacie Państwo żywić psa? (karma sucha – nazwa, czy jedzenie gotowane)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

23. Czy zgodzą się Państwo na wizytę przedstawiciela wolontariatu w Państwa domu przed adopcją / po adopcji (to także punkt umowy)?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

24. Ile godzin pies będzie przebywał sam w domu?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25. Ile spacerów dziennie macie Państwo zamiar zapewnić psu?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

26. Czy pies będzie miał możliwość wychodzenia na zewnątrz bez opieki?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

27. Co zrobicie jeżeli pies zaginie? Jakie podejmiecie działania?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

28. Co się stanie z psem w razie przeprowadzki?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29. Czy zdajecie sobie sprawę, że pies jest psem po przejściach i na początku będzie potrzebował kilku/kilkunastu dni na oswojenie się?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30. Proszę o podanie przedziału wiekowego osoby, która podpisywałaby umowę adopcyjną. 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31. W życiu różnie bywa… Czy macie osobę, która zgodzi się zaopiekować Waszym podopiecznym w razie czego? Czy ta osoba
została o tym poinformowana?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32. Czy w przypadku natychmiastowej konieczności oddania psa zobowiązujecie się państwo do pokrycia kosztów za miesiąc przebywa-
nia psa w hotelu lub zagwarantowania domu tymczasowego na czas potrzebny do znalezienia nowego właściciela? (koszt ok 350-500zł).

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33. Proszę podać imię psa, o którego adopcję się staracie

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34. Dlaczego akurat teraz zdecydowali się Państwo na adopcję psa? 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę   ..................................................................................................................................................



SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ 
INSPIROWANY FILMEM

ETAP KSZTAŁCENIA: gimnazjum (klasy 2-3), szkoła ponadgimnazjalna. 

UWAGA: Scenariusz zajęć może być wykorzystany również na lekcji etyki (gimnazjum, szkoła ponadgim-
nazjalna), języka polskiego (szkoła ponadgimnazjalna).  

TEMAT: Co jest w życiu ważne nie tylko z perspektywy psa – rozważania na podstawie filmu „Był sobie pies” 
w reżyserii Lasse Hallströma. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.

PODSTAWA PROGRAMOWA: język polski (szkoła ponadgimnazjalna): II 1.1), 2), 11); 4. 1),2), 3); III 1.), 
11); etyka (gimnazjum): I,II; etyka (szkoła ponadgimnazjalna): I,II; 4,5,6.

CEL OGÓLNY: rozwijanie umiejętności odbioru dzieła kultury oraz wrażliwości moralnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń: potrafi: przedstawić fabułę filmu; określić gatunek filmu i uzasadnić tę  
klasyfikację; podać definicję przypowieści jako gatunku literackiego; podać, omówić, rozróżnić i ocenić 
przykłady zachowań postaci reprezentujących różne postawy wobec innych ludzi i zwierząt; wskazać, które  
z zachowań człowieka pokazanych w filmie, są akceptowane społecznie, a które kategorycznie ocenianie 
jako złe; nazwać podstawowe potrzeby, jakie posiadają zarówno ludzie, jak i psy; wymienić cenione przez 
ludzi wartości pokazane w filmie. 

METODY I FORMY PRACY: rozmowa nauczająca, praca w grupie, dyskusja.

MATERIAŁY: kartony, flamastry, taśma klejąca.

OPRACOWANIE: Anna Klimowicz



PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Przywitaj uczniów. Przedstaw cele zajęć. Zapytaj uczniów o pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu. 
Czy film im się podobał?
Czy jest w klasie ktoś, kto chciałby ten film obejrzeć jeszcze raz? Dlaczego? 
Czy ten film można polecać innym do obejrzenia? Komu szczególnie?
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II. FAZA ZASADNICZA

1. Zwróć uwagę uczniów na sposób, w jaki film został skomponowany: akcja filmu jest dosyć szybka, ma-
teriał zdjęciowy zawiera głównie zdarzenia, czynności, pejzaże pojawiają się również, ale rzadziej. Kamera 
skupia się głównie na tym, co się dzieje z psem i operator kamery często stosuje plan filmowy, który nazywa  
się subiektywnym punktem patrzenia (w j. ang. Point of View – POV), w skrócie tzw. subiekt, czyli obraz  
widziany z perspektywy głównego bohatera – w tym przypadku psa.

Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób widzi pies. Zwróć ich uwagę na to, że pies  
jest z reguły niższy niż człowiek – zwłaszcza człowiek dorosły, a wysokość na jakiej znajduje się narząd  
wzroku, zmienia znacznie obszar jaki możemy dostrzec. Kolejną różnicą jest obszar, jaki jesteśmy w stanie 
objąć wzrokiem bez poruszania głową. Pole widzenia człowieka obejmuje ok 180°, z czego 140° to obszar 
widzenia obuocznego. U psa jest to odpowiednio: 250° i 30°-60° (w zależności od wielkości). Stąd wynika,  
że kiedy pies biegnie przed nami, wystarczy, iż lekko skręci głowę i ma nas znów w zasięgu wzroku.  
Mogą to zaobserwować na co dzień właściciele psów. Poproś uczniów, aby przypomnieli kilka takich scen  
z filmu, w których widzimy świat oczami psa.

2. Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób twórcy filmu prowadzą narrację?  
Ciągły, płynny, analizujący czy raczej urywany? Co może zaskakiwać widzów filmu? (np. pies jako narrator;  
podział filmu na sekwencje odpowiadające kolejnym wcieleniom Bailey’a; również zakończenie filmu,  
w którym fabuła jakby się zapętla w czasie).
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3. Następnie zapytaj o czym i o kim opowiada fabuła filmu? Czy faktycznie tylko o psie – jak sugeruje tytuł?  

Poproś uczniów, aby wymienili pozostałych bohaterów filmu, którzy nie są jedynie „tłem”, a zdarzenia  
z ich udziałem mają znaczenie dla fabuły (m.in. Ethan, rodzice i dziadkowie Ethana, Hannah – przyjaciółka 
Ethana, Carlos – policjant, Maya Wiliams – wielbicielka lodów i pizzy).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Poinformuj uczniów, że film został przez krytyków sklasyfikowany jako komediodramat. Powiedz,  
że jego fabuła – chociaż realistycznie przedstawiona – jest jednak fikcyjna i zawiera elementy fantastyki.  
W naszym życiu wiedza naukowa nie potwierdza możliwości reinkarnacji, więc film „Był sobie pies”  
można odebrać jako baśniową przypowieść, a nawet szereg przypowieści. 

Przypomnij uczniom definicję tego gatunku literackiego (zapisz ją na tablicy): 

Przypowieść – gatunek literatury moralistyczno-dydaktycznej, którego cechy formalne (schematyzm fabuły, uprosz-
czona konstrukcja postaci, obiektywny narrator, selekcja realiów) służą właściwemu odczytaniu alegorycznego lub 
symbolicznego znaczenia przedstawionego świata, przekazaniu prawdy moralnej. Posługuje się narracją, w której 
postacie i zdarzenia pełnią funkcję i zarazem przykładów prawd uniwersalnych1.

1. http://portalwiedzy.onet.pl/30078,,,,przypowiesc,haslo.html; Słownik języka polskiego, PWN, t. 2, W-wa 1979
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5. Powiedz, że skoro film ten można potraktować jako przypowieść z przesłaniem moralnym, warto zasta-
nowić się nad myślą przewodnią przyświecającą jego twórcom. Dodaj, że każdy autor dzieła tworzy z ja-
kąś intencją, zatem do jakich refleksji twórcy filmu chcieliby skłonić widzów? Zakończenie poszczególnych 
sekwencji oraz ostateczny finał filmu można odbierać jak swojego rodzaju pointy. Oglądamy kilka psich 
wcieleń i kilku właścicieli. Przypomnijmy sobie, dokładnie ile razy Bailey się odradza i w czyje ręce trafia? 
Po wyliczeniu wszystkich, poproś uczniów, aby spróbowali podzielić postaci, jakie pojawiają się w życiu psa 
na pozytywne i negatywne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Podziel klasę na parzystą liczbę zespołów. Każdemu zespołowi wręcz arkusz dużego papieru i marker.  
Zapowiedz, że zadanie będzie wydawać się dość proste, chociaż w zasadzie dotyczy tego, co jest najtrudniejsze 
do osiągnięcia w życiu: satysfakcji z życia i odnalezienia jego sensu. 

Zapisz na tablicy pytania: Kiedy pies jest radosny i szczęśliwy? Kiedy człowiek jest radosny i szczęśliwy? 
Połowa zespołów ma zastanowić się nad odpowiedzią na pierwsze pytanie, druga połowa nad odpowiedzią 
na drugie. Podkreśl, że zależy ci na poważnym podejściu do zadania i nie bagatelizowaniu odpowiedzi. 

7. Po upływie 10 minut poleć, aby uczniowie zaprezentowali swoje odpowiedzi, przytwierdzając zapisane 
arkusze papieru taśmą lub plasteliną mocującą do ściany. Porównajcie odpowiedzi i zastanówcie się przez 
chwilę, czy faktycznie potrzeby i oczekiwania człowieka i psa tak bardzo się różnią?
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8. Zaprezentuj uczniom podstawowe informacje o teorii potrzeb amerykańskiego psychologa Abrahama 
Maslowa (materiał pomocniczy nr 1). Przedstaw piramidę. Dodaj, że praktycznie pochodną potrzeb są  
wartości. Realizacja potrzeb służy osiąganiu wartości. Poproś, aby uczniowie przez kilka minut w parach 
zastanowili się nad tym, jakie wartości cenione przez ludzi pokazane były w filmie? Kiedy czujemy się  
bezpiecznie, kiedy nie jesteśmy zagubieni, kiedy nie czujemy się samotni? (szczęśliwe, beztroskie dzieciń-
stwo, bezpieczny dom, kochająca rodzina, posiadanie przyjaciela, miłość.)

9. Wysłuchaj wypowiedzi chętnych. Zainicjuj krótką rozmowę na temat, od czego i kogo najczęściej zależy, 
czy w życiu uda nam się zrealizować te wartości. Zdania mogą być podzielone i nie chodzi o to, aby wszyscy 
doszli do jednakowych wniosków, ale o samo uruchomienie refleksji. 

III. PODSUMOWANIE

Podziękuj uczniom za udział w zajęciach. 

Zadaj PRACĘ DOMOWĄ: 
poleć, aby uczniowie zastanowili się nad alternatywnym 
tytułem filmu. 

Dodaj, że film został zrealizowany na podstawie powieści 
Wiliama Bruce’a Camerona „Był sobie pies” i książkę tę 
można przeczytać w polskim przekładzie. 

W oryginale tytuł powieści i filmu brzmi „Dog’s Purpose”,  
co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Psi cel”.  

Być może angielski tytuł utworu lepiej oddaje jego  
przesłanie i główną ideę. 
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Materiał pomocniczy 1 

Abraham Maslow, amerykański psycholog, stworzył teorię, którą opisał w publikacji „Hierarchia potrzeb” 
w 1943 r., a następnie rozwinął w książce „Motywacja i osobowość” w 1954 r. Jego poglądy zainspirowane 
były  obserwacją starożytnych filozofów, że człowiek może odczuwać potrzebę filozofowania dopiero, kiedy 
zaspokoi potrzebę jedzenia. Maslow zauważył, że ludzkie potrzeby są uwarunkowane biologicznie i mają 
swoją ścisłą hierarchię (kolejność), co oznacza, że zwykle najpierw zaspokaja się potrzeby niższego rzędu,  
a dopiero później wyższego. 

Hierarchię potrzeb, jaką ułożył Maslow, często przedstawia się w postaci piramidy. Maslow stwierdził,  
że w sytuacji, kiedy jednostka nie ma zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, wówczas dominują one nad 
innymi potrzebami i wypierają je na dalszy plan, tym samym podporządkowując sobie całe zachowanie 
człowieka. W rzeczywistości jednak można spotkać wyjątki, np. twórcy, którzy przedkładają potrzebę  
samorealizacji  nad wszystkie inne lub idealiści, skłonni wszystko poświęcić dla określonej wartości.  

KLASYFIKACJA POTRZEB WG ABRAHAMA MASLOWA 
(tzw. piramida potrzeb )

1. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE: głód, pragnienie, sen, odpowiednia temperatura, itd.

2. POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA: czuć się bezpiecznym, nie odczuwać zagrożenia, mieć stabilizację.

3. POTRZEBA MIŁOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI: przyłączania się do innych, akceptacji, bycia potrzebnym  
kom https://www.medianauka.pl/WOS/grafika/wos002.jpg Wuś, przynależenia do grupy.

4. POTRZEBA WZBUDZANIA SZACUNKU: dokonania czegoś szczególnego, posiadania określonych 
kompetencji, zbierania pochwał i uznania.

5. POTRZEBY INTELEKTUALNE: wiedza, poznanie, rozwój wewnętrzny.

6. POTRZEBY ESTETYCZNE: symetrii, porządku i piękna.

7. POTRZEBA SAMOREALIZACJI: wykorzystania w pełni swoich zdolności i możliwości.

Poprzez uświadamiane sobie potrzeby (braku czegoś) kształtujemy sposób naszego życia, systemy wartości, 
relacje z innymi ludźmi. Na ogół potrzebę ludzką określa się jako pożądanie czegoś niezbędnego do za-
pewnienia warunków rozwoju i funkcjonowania człowieka To pożądanie może dotyczyć przedmiotów 
materialnych, pewnych stanów emocjonalnych, wyników jakiegoś działania oraz określonych stosunków 
między ludźmi.

Warto pamiętać, że potrzeby mamy wrodzone, ale to szeroko pojęta kultura, czyli nie zawsze nawet uświa-
damiany sobie wpływ środowiska, w jakim jesteśmy „zanurzeni”, decyduje o rozbudzaniu tych potrzeb  
i sposobach ich wyrażania. 

Opracowano na podstawie:
A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990, s. 72–92; 
https://www.medianauka.pl/hierarchia-potrzeb
(dostęp 23.01.2017)
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