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Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować Państwu scenariusz lekcji dla szkół podstawowych inspirowany 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 scenariusz lekcji mamy nadzieję, że materiał ten pomoże uatrakcyjnić Państwa zajęcia.

Zapraszamy do kin!

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

ETAP KSZTAŁCENIA: szkoła podstawowa. 

UWAGA: Scenariusz można również wykorzystać podczas godziny wychowawczej.

TEMAT: Zwierzęta – nasi bracia mniejsi. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut.

PODSTAWA PROGRAMOWA: II 2.1), 2), 3), 7), 8), 9), 10), II 3.1), 4), III 1.1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).

CELE OGÓLNE: 
- poznawanie tekstów kultury odpowiednich dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, 
- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie rozumienia świata zwierząt i ludzi, 
- kształtowanie hierarchii wartości i wrażliwości, 
- kształtowanie etycznej postawy w stosunku do zwierząt,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie związanych z poznawanymi tekstami 
  kultury, dbałość o poprawność wypowiedzi. 

CELE OPERACYJNE: uczeń potrafi: 
- wyrażać emocje, wrażenia (nazywa swoje reakcje),
- przedstawić losy głównego bohatera, 
- wyrazić swój stosunek do postaci filmowych, 
- skonfrontować sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami, 
- klarownie wypowiadać swoje opinie, 
- opowiadać przebieg zdarzeń zgodnie z ich chronologią.

METODY: podające: pogadanka; 
aktywizujące: praca w grupach, dyskusja

FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

MATERIAŁY: czyste kartki, flamastry
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PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ

Porozmawiaj z uczniami na temat wrażeń związanych z filmem „Był sobie pies”. Możesz moderować  
rozmowę, zadając pytania: 
Komu podobał się film „Był sobie pies”? 
Co najbardziej podobało się uczniom w filmie? 
Które sceny utkwiły im w pamięci? Dlaczego właśnie te sceny? 
Jak uczniowie zachęcą swoich bliskich do obejrzenia filmu „Był sobie pies”?

Spróbujcie wspólnie prześledzić losy głównego bohatera z kolejnych epizodów filmu – na tablicy możesz 
zapisać imiona psów: Bailey, Tino, Ellie, Buddy  i spróbujcie określić – nazwać – jak czuł się nasz psi bohater 
jako podopieczny kolejnych swoich właścicieli. Np.: 

Bailey – kochany, potrzebny, dobrze traktowany

Ellie – potrzebna, ratująca życie, odpowiedzialna

Tino – rozpieszczany, kochany, uważał, że jego życie było piękne

Buddy – na początku kochany, później niepotrzebny, zmuszony do szukania nowego domu
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TAK NIE

Można się z nim bawić. Trzeba się nim zajmować. 

Jest stróżem, pilnuje domu. Trzeba wyprowadzać go na spacer. 

Mogą nas uczyć wytrwałości. Pies może brudzić w domu. 

Psy mogą być przewodnikiem, 
np. osoby niewidomej. 

Utrzymanie psa kosztuje. 

Psy pracują jako ratownicy. 
Trzeba z nim chodzić 

do weterynarza, 
a to zabiera czas i pieniądze. 

Psy pomagają w policji i w wojsku. 
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II. FAZA ZASADNICZA – REALIZACYJNA

CZY WARTO MIEĆ PSA?

Narysuj na tablicy tabelę. Zachęć uczniów do rozmowy/dyskusji o roli zwierząt w życiu ludzi. Wspólnie 
zastanówcie się, co zyskują ludzie w kontaktach ze zwierzętami. Kiedy możemy powiedzieć, że pies to  
najlepszy przyjaciel człowieka? Nie wszystkie dzieci mają zwierzęta, tym bardziej mogą podawać przykłady  
z obejrzanego filmu, zachęć ich do refleksji nad przygodami psiego bohatera.
 



Po wypełnieniu tabeli jeszcze raz zadaj pytanie, CZY WARTO MIEĆ PSA. Pozwól, aby uczniowie  
wypowiedzieli swoje zdanie. Wspólnie ustalcie, które argumenty (za czy przeciw) są ważniejsze dla uczniów.  
Możesz opowiedzieć uczniom o św. Franciszku z Asyżu, który był miłośnikiem całej przyrody, wierzył  
i głosił, że Bóg stworzył wszystko z miłości. Boże stworzenia nazywał siostrami i braćmi. Od 1989 roku  
jest on patronem ekologów. 

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ PSOM 
W ZAMIAN ZA ICH MIŁOŚĆ I PRZYWIĄZANIE? 

Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy i poproś, aby zapisali na kartce, co my, ludzie, możemy zaoferować 
psom w zamian za ich miłość i przywiązanie. 
Przykładowe odpowiedzi: 
- troszczyć się o swoje czworonogi, zapewniając im opiekę, szczepienia,
- pamiętać o karmie i stałym dostępie do wody, 
- zapewnić codzienny ruch i spacer, co gwarantuje zwierzętom zdrowie,
- ustalić np. prawa zwierząt,
- pamiętać, że zwierzęta są zdolne do odczuwania bólu, strachu i cierpienia, dlatego trzeba je chronić, 
- niepotrzebnie nie rozmnażać psów (zamiast tego można wziąć psa ze schroniska),
- nie kupować produktów testowanych na zwierzętach.

Zwróć uwagę uczniów, że obejrzany przez nich film pokazywał różnie strony odpowiedzialności – pozytywne 
i radosne, ale także negatywne i bolesne. To ważne, żeby uczniowie zauważyli, że to od człowieka, właściciela, 
a nie od zwierzęcia – psa – zależy, jak będzie rozwijała się ich relacja. Pies za dobro i serce odpłaci tym samym. 
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III. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Opowiedz uczniom, że o dobro zwierząt troszczą się ludzie na całym świecie i powstają dokumenty, któ-
re o tym mówią. Jednym z nich jest Światowa Deklaracja Praw Zwierząt (uchwalona 21 września 1977 r.  
w Londynie przez Międzynarodową Federację Praw Zwierząt, założoną 2 kwietnia 1977 r. w Genewie). 
Deklaracja została przedłożona UNESCO, a podpisało się pod nią dwa i pół miliona osób, członków  
europejskich towarzystw opieki i ochrony zwierząt. Przeczytaj uczniom fragment dokumentu: 

„Z uwagi na to, że każde zwierzę ma pewne prawa, że nieznajomość i lekceważenie tych 
praw sprowadziły człowieka i prowadzą go nadal na drogę przestępstw przeciwko naturze 
i zwierzętom; że uznania przez gatunek ludzki prawa innych gatunków zwierzęcych do  
egzystencji stanowi podstawę współistnienia wszystkich istot żywych; że człowiek  
popełnia zbrodnię ludobójstwa; że poszanowanie zwierząt przez człowieka wiąże się  
z poszanowaniem ludzi między sobą i że już od najmłodszych lat należy człowieka uczyć 
obserwować, rozumieć, szanować i kochać zwierzęta; Niniejszym obwieszcza się:

Art. 1.
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji.

Art. 2.
a. Każde zwierzę ma prawo do szacunku.
b. Człowiek, jako gatunek zwierzęcy, nie może rościć sobie prawa do tępienia innych  
zwierząt lub do ich wyzyskiwania. Ma natomiast obowiązek wykorzystania całej swej  
wiedzy w służbie zwierząt.”



Porozmawiajcie o deklaracji – upewnij się, że uczniowie zrozumieli jej treść, trudne dla nich słowa postaraj  
się wytłumaczyć. Korzystając z treści zapisów Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, spróbujcie wspólnie  
podsumować lekcję, tworząc Prawa Zwierząt Domowych, np. 

KAŻDE ZWIERZE POWINNO:

- mieć zapewnione pożywienie, 

- mieć zapewnione miejsce do spania, 

- korzystać z wolności – nie być zamykane i trzymane np. na łańcuchu, 

- być leczone i być pod opieką lekarza weterynarii, 

- wychodzić na spacer, 

- bawić się ze swoim opiekunem. 
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IV. PRACA DOMOWA

Narysujcie swojego zwierzęcego prawdziwego lub wymarzonego przyjaciela.  
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Jaki jest cel życia psa…? 
Jeśli może Cię kochać i lizać to znaczy, 

że znalazł to, czego szukał. 
Ale jak zmotywować go do działania? 

Jak sprawić, żeby był szczęśliwy? 
Co zrobić, żeby jego potrzeby były zaspokojone? 

Na to i więcej pytań odpowie seria filmików treningowych, stworzonych pod nazwą Akademia Był Sobie Pies. 
Właściciele dziewięciu czworonogów, wyłonionych z akcji ogłoszonej na profilu Lubię Filmy, zostali zapro-
szeni na nagrania filmików, związanych z odpowiedzialnym psim treningiem. Acco, Czika, Fibi, Abi, Snupi  
z Podróży z pazurem, przybrane siostry Donna i Furia oraz Pati i Julka wraz ze swoimi dwunożnymi  
przyjaciółmi dzielnie stawiały pyska treningowym wyzwaniom. Trenerka pokazała i psom, i ich ludziom,  
w jaki sposób pracować, jak się nawzajem motywować, co można z psiakiem zrobić nawet wtedy, kiedy  
nigdy wcześniej nie bywał na treningach. 

Akademia Był Sobie Pies to projekt realizowany przez Monolith Films z Akademią 4 Łapy i Kaśką  
Bargiełowską, behawiorystką, instruktorką szkolenia psów, zoofizjoterapeutką, autorką programu  
o profilaktyce pogryzień „Zapobieganie pogryzieniom przez psy”, w celu propagowania odpowiedzialnego 
szkolenia psów. W każdym kolejnym filmiku trenerka wraz z psiakami i ich właścicielami pokazywała,  
jak motywować i zachęcać psa do treningów, jak z nim pracować, czytać jego zachowanie. W akcji udział  
wzięło dziewięć czworonogów i ich ośmiu właścicieli. 

Zajęcia poprowadziła Kaśka Bargiełowska z Akademii 4 Łapy.

Szczegóły, dotyczące programu „Zapobieganie pogryzieniom przez psy”,  
można znaleźć pod linkiem:

http://akademia4lapy.pl/_inne--10/_akademia_dzieciom--32/

AKADEMIA
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TAJNIKI PSIEGO SZKOLENIA 
ODKRYWALI WSPÓLNIE: 

Piotr i Snupi
https://youtu.be/cof4Ufl_Lf8

Ela i Julka
https://youtu.be/uuMrx5W50qQ
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Daria i Abi
https://youtu.be/_RwHt7lWNm0

Małgosia i Pati
https://youtu.be/HXvm4ocBN_U



Kasia i Czika
https://youtu.be/rz4QKDmc060

Natalia i Acco
https://youtu.be/_YgFUIHSUUk
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Natalia, Donna i Furia
https://youtu.be/XUqZ0aQsmCg

Oliwia i Fibi
https://youtu.be/Nc1jPNfYkGE
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