
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI 

FORMATKA 

autor/ szkoła / miejscowość 

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu 

szkół), miejscowość  

tytuł dobrej praktyki 

lead 

Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania) 

Małgorzata Piotrowska 

Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

 

Widziane okiem kamery . 

Kolejna lekcja z cyklu edukacji filmowej poświęcona 

omówieniu planów filmowych i ich funkcji na 

przykładzie filmu „Ania z Zielonego Wzgórza” lub 

innego wybranego przez nauczyciela. 

 

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa) 

Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została 

przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę  

Język polski kl. 6 

cele 

Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: 

Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy 

programowej (wymagania szczegółowe) 

Uczeń : 

- zna podstawowe plany filmowe oraz ich funkcje w 

przekładzie filmowym; 

- wskazuje plany filmowe i ich funkcje w konkretnym  

filmie 

pomoce dydaktyczne 

Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia 

dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)? 

Komputer, projektor, prezentacja multimedialna  

opracowana za pomocą programu Microsoft 

PowerPoint, aplikacja Windows Media Player, film 

„Ania z Zielonego Wzgórza”, 

http:/pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Filmy/Słowniczek_po

jęć_filmowych 

WWW.plezantropia.fora.pl/b-kino-b,119/slowniczek-pojec-

filmowych,4239.html 

krótki opis pomysłu  

Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy 

1. Projekcja fragmentu filmu. 

2. Przypomnienie wiadomości dotyczących tworzywa filmowego. 

3. Korzystając ze stop klapki, ukazanie na ekranie różnego sposobu obrazowania (obraz widziany z różnych odległości, pod 

różnym kątem). 

4. Wprowadzenie pojęcia plan. 

5.  Przygotowana przez nauczyciela prezentacja na temat planów filmowych. Omówienie ich funkcji w filmie. (lub 

skorzystanie ze stron: http:/pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Filmy/Słowniczek_pojęć_filmowych,  

WWW.plezantropia.fora.pl/b-kino-b,119/slowniczek-pojec-filmowych,4239.html  ) 

6. Na podstawie prezentacji stworzenie notatki o planach filmowych. 

7. Projekcja kolejnego fragmentu filmu. Obserwacja uczniów pod kątem zastosowanych w filmie planów filmowych i ich 

znaczenia dla budowania nastroju, kreowania postaci, itd. 

8. Podzielenie się przez uczniów własnymi spostrzeżeniami. 

9. Quiz – Jaki to plan? (Zabawy przy pomocy stop klatki). 

10. Zabawa w operatora kamery filmowej: Jakimi planami posłużyłbyś się, robiąc zdjęcia wschodzącego słońca, 

rozkwitającego krokusa, nadmorskiego miasteczka? 



 

 

efekty pracy  

Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK? 

Uczniowie poznali plany filmowe, a przede wszystkim zrozumieli ich funkcje, co pozwoli im stać się bardziej świadomymi 

odbiorcami sztuki filmowej. Rozwijali i pogłębiali samodzielność w procesie uczenia się poprzez obserwację. TIK pozwolił na 

połączenie teorii z praktyką, a także wprowadzenie elementów zabawy. 

 

uwagi 

Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec 

naśladowców dobrej praktyki? 

Nauczyciel powinien wcześniej wybrać odpowiedni fragment filmu, aby wystąpiły w nim różnorodne plany 

filmowe. 

 

załączniki 
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra 

praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach) 

 

 


