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Konspekt lekcji do projekcji filmu Jak to jest w reżyserii Bruce'a Webb'a

Temat zajęć: Szlachetne zdrowie, czyli filmowa walka z chorobą.

Zagadnienia edukacyjne:

• Film w walce z chorobą.
• Walczymy ze stereotypami.
• Choroba a tradycja literacka – nie tylko Jan Kochanowski.
• Empatia jako sztuka współodczuwania z innymi.

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne.

Grupa wiekowa: Gimnazja

Cele operacyjne:

cele poznawcze: 

• uczeń poznaje pojęcia – dojrzewanie, choroba, stereotyp i empatia;

• omawia ponadczasowe zagadnienie egzystencjalne jakim jest śmierć;

• korzysta ze „Słownika języka polskiego”;

cele kształcące: 

• uczeń doskonali umiejętność opisywania przeżyć i uczuć bohaterów; 

• charakteryzuje postaci filmowe; 

• umiejętnie analizuje i interpretuje dzieło filmowe;

cele wychowawcze: 

• uczeń wypowiada własne zdanie;

• zdobywa umiejętność oceny cudzego postępowania;

• wie, jak się zachować w obliczu śmierci;

• pozwala sobie na refleksję nad chorobą i śmiercią.
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Formy i metody pracy:

• burza mózgów, 

• rozmowa kierowana, 

• praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne: 

• „Słownik języka polskiego”, 

• czyste kartki, 

• arkusze papieru, 

• flamastry, 

• fraszka „Na zdrowie” Jana Kochanowskiego.

Przebieg lekcji

1. Ćwiczenie wprowadzające. Nauczyciel prosi, by każdy uczeń zastanowił się jakie
ma marzenie i co robi, by je osiągnąć. Swobodne wypowiedzi uczniów.

2. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło „Dojrzewanie to…”. Uczniowie wspólnie wyko-
rzystując technikę burzy mózgów próbują odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy
dojrzewać? Na tablicy powstaje mapa znaczeń, np.:

Dojrzewanie to…

dorosłość

samodzielność

nowe przeżycia

odkrywanie

Jakie może być dojrzewanie?

Psychiczne – co to znaczy?

Emocjonalne – co to znaczy?

Fizyczne – co to znaczy?

Społeczne – co to znaczy?

Czym jest dojrzewanie?

osiąganiem pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego

odpowiedzialnością za swoje czyny

gotowością do określonych obowiązków i zadań

osiąganiem dojrzałości płciowej itd.

Ważne jest by uczniowie uwzględnili w swoich odpowiedziach dojrzałość seksual-
ną, ponieważ do niej także odnosi się film Jak to jest. Na końcu uczniowie wyszu-
kują definicję dojrzałości w „Słowniku języka polskiego” i zapisują ją w zeszytach.

3. Następnie nauczyciel rozdaje czyste kartki, uczniowie mają za zadanie wypisać,  
co im się kojarzy ze słowami śmierć i choroba, z jakim etapem życia kojarzą im
się,  dlaczego  właśnie  z  takim?  Rozmowa  kierowana  po  odczytaniu  skojarzeń
uczniów na temat: Dlaczego boimy się choroby i śmierci? Przykładowe pytania:

a) Dlaczego powszechnie uważa się, że umierają i chorują tylko ludzie starzy?
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b) Dlaczego boimy się choroby i śmierci?

c) Co jest potrzebne chorym ludziom?

d) Co jest potrzebne ludziom, którzy opiekują się chorymi?

e) Jak powinniśmy się zachować wobec osób chorych?

f) Czy są zachowania, które można nazwać niestosownymi?

g) Czy powinno się mówić o chorobach i o śmierci?

h) Jakie są stereotypy związane ze śmiercią? itd.

Rozmowa ma na celu przybliżyć temat choroby i śmierci, który zazwyczaj się uni-
ka, pokazać, że osoby dotknięte chorobą potrzebują wsparcia i że niestety choroby
dotykają osób w każdym wieku.  Wnioski  końcowe powinny rozwiać stereotypy
związane z tym tematem i wskazać prawidłowość zachowania empatycznego w ta-
kiej sytuacji.  Na koniec uczniowie wspólnie definiują na zasadzie burzy mózgów
dwa pojęcia, które pojawiały się w rozmowie: stereotyp i empatia. Wspólnie wy-
pracowane  terminy  uczniowie  zapisują  w  zeszycie  i  konfrontują  ich  zakres  ze
„Słownikiem języka polskiego”.

4. Rozmowa kierowana na temat: Na czym polegało dojrzewanie bohaterów filmu
Jak to jest? Jakie znaczenie miała choroba Robbiego w dojrzewaniu? Przykładowe
pytania:

a) Jak Robbie reaguje na wiadomość o swojej chorobie?

b) Jak reagują jego rodzice?

c) Jak reaguje przyjaciel Ziggy?

d) Co choroba zmienia w życiu obu chłopców?

e) Co Robbie chce jeszcze osiągnąć w życiu?

f) Dlaczego Robbie nie chce być już prawiczkiem?

g) Jak Ziggy pomaga przyjacielowi?

h) Co dzieje się w prywatnym życiu Ziggiego? itd.

Wnioski z rozmowy powinny nakierować uczniów na różne aspekty choroby, różne
jej postrzeganie, różne reakcje i zachowania.

5. Samodzielna praca.  Uczniowie  mają za zadanie dokonać  charakterystyki  trzech
różnych postaw filmowych postaci wobec choroby Robbiego. Po samodzielnej pra-
cy uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy:

a) rodzice – boją się, kłamią, są załamani, ojciec unika problemów w domu, je-
dzie na prostytutki, nie radzą sobie z cierpieniem, nie wspierają chłopca, pro-
ponują mu rozwiązania, które go nie interesują, np. spełnienie marzenie w po-
staci wyjazdu do Disneylandu,

b) Robbie – pierwsza faza załamanie, potem wyparcie, niezgoda, w końcu pogo-
dzenie się, chęć spełnienia swojego marzenia,

c) Ziggy – na początku nie wierzy w to, co się dzieje, potem jest wsparciem dla 
przyjaciela, pomaga mu zrealizować marzenie.

6. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy, każda grupa wybiera spośród siebie lidera,
sekretarza i sprawozdawcę. Lider będzie miał za zadanie kierować pracą całej gru-
py, zorganizować ją, np. ustala kolejność wypowiedzi, rozdziela zadania. Sekretarz
ma za zadanie zapisywać wszystkie pomysły i wypowiedzi, pilnuje, by nie umknęły
uwadze żadne rozwiązania podczas pracy całej grupy. Sprawozdawca ma za zada-
nie  wyłowić  podczas  pracy  wszystkie  ważne  pomysły,  ponieważ  będzie  musiał
efekty pracy zespołu przedstawić na forum klasy. Każda grupa otrzymuje to samo
zadanie: spróbujcie sformułować przesłanie filmu  Jak to jest i zwerbalizujcie je.
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Przesłanie ma zostać zapisane na dużej kartce drukowanymi literami. Grupy szu-
kają  dla niego odpowiedniego uzasadnienia,  odwołując się do filmu. Wszystkie
przesłania uczniowie zapisują w zeszytach, kartki z wynikami pracy można zawie-
sić w klasie.

7. Nauczyciel rozwiesza na tablicy okładki książek (bez tytułu lub bez autora) zna-
nych uczniom (np.  Oskar i pani Róża Eric-Emmanuel Schmitt,  Dżuma Albert Ca-
mus, Nasza szkapa Maria Konopnicka), gdzie pojawia się motyw choroby. Ucznio-
wie mają za zadanie odgadnąć, kim jest autor lub tytuł książki oraz podać inne
przykłady z literatury i filmu, gdzie wykorzystany został motyw choroby. Na koniec
nauczyciel podaje temat lekcji i zadaje pytanie, skąd wziął się początek „Szlachet-
ne zdrowie…” (Fraszki Jak Kochanowski). Wspólne deklamowanie fraszki (nauczy-
ciel rozdaje uczniom treść fraszki na kartkach):

„Na zdrowie” Jan Kochanowski

Ślachetne zdrowie,

Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,

Aż się zepsujesz.

Tam człowiek prawie

Widzi na jawie

I sam to powie,

Że nic nad zdrowie

Ani lepszego,

Ani droższego;

Bo dobre mienie,

Perły, kamienie,

Także wiek młody

I dar urody,

Mieścia wysokie,

Władze szerokie

Dobre są, ale – 

Gdy zdrowie w cale.

Gdzie nie masz siły,

I świat niemiły.

Klinocie drogi,

Mój dom ubogi

Oddany Tobie

Ulubuj sobie.

8. Podsumowanie tematu. Nauczyciel zadaje pytanie uczniom: Jak po interpretacji
filmu odnoszą się do swojego marzenia, o którym mówili na początku lekcji? Swo-
bodne wypowiedzi uczniów. Pytanie ma na celu wskazać uczniom że nie powinno
się czekać z osiąganiem założonych przez siebie celów i marzeń.

Zadanie domowe

Napisz  krótką  notatkę  oceniającą  zachowanie  Ziggiego  i  jak  Ty  byś  się
zachował/zachowała w takiej sytuacji.
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