
Filmowe piegi Pana 
Kleksa

ZBIERAJ Z NAMI PIEGI PANA 

KLEKSA W RAMACH PROJEKTU                                           

FILMOWE PIEGI PANA KLEKSA!

PROJEKT DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ POD-

STAWOWYCH ( KLASY I-VIII).

ZAPRASZAMY UCZNIÓW, UCZENNICE, 

NAUCZYCIELKI I NAUCZYCIELI NA BEZ-

PŁATNE LEKCJE FILMOWE W SZKOLE W 

DNIACH OD OD 26 PAŹDZIERNIKA DO 30 

LISTOPADA 2020 ROKU !

Projekt 

Filmowe Piegi Pana Kleksa 

jest poświęcony działaniom z 
zakresu edukacji filmowej. Real-
izowany jest jako indywidualna, 
niezależna, niekomercyjna inicjaty-
wa twórcza dzięki wsparciu stypen-
dialnemu z Ministerstwa Kultury                    
i Dziedzictwa Narodowego.

Realizuje go Agata Hofelmajer-Roś 
pisząca bloga o kinie: kinodzieci.info

Kontakt:
Agata Hofelmajer-Roś
kinodzieci.info@gmail.com

Zrealizowano w ramach 
stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego



Tato, nie bój się    
dentysty

(1985,Z.Ołdak),  69 min

przedszkola: dzieci od 4 lat

Zima w dolinie 
Muminków

(1987,L.Dembiński),  60 
min

przedszkola:                         
dzieci od 4 lat

Animowane zabawy z pieskiem w kratkę.
Przedmiot: język polski, plastyka, muzyka społeczna
Czas trwania: 60 min
Temat: plakat filmowy, film animowany-lalkowy, lalki, 
bajkowi bohaterowie, emocje
Podstawa programowa: obszar poznawczy: uczeń 
wyraża swoje rozumienie świata, odróżnianie świata 
fikcji od realnej rzeczywistości
Metody pracy: tworzenie plakatu do filmu, tworzenie 
bohatera filmowego, realizacja scenek z bohaterem, 
odgrywanie ról w scenkach
Uwagi: potrzebny dostęp do tablicy multimedialnej 
lub projektora, głośniki, praca z materiałami plastyc-
znymi

W dolinie Muminków.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna: edukacja polo-
nistyczna, edukacja społeczna, edukacja plastyczna i 
muzyczna

Czas trwania: 60 min - oglądanie 1 odcinka + warsztaty

Temat: elementy scenografii filmowej, poznanie posta-
ci Tove Jansson poznanie legend skandynawskich

Metody pracy:budowanie scenografii do filmu, 
poznawanie bajkowych bohateró, praca z fotosami 
filmowymi

Uwagi: tablica multimedialna lub projektor, głośniki

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=429016
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=429016
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=429013
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=429013


O dwóch takich, 
co ukradli księżyc

(1984,L.Gałysz),  90 min

klasa I-III szkoły          
podstawowej

Jak ukraść księżyc? - kręcimy różne wersje       
odpowiedzi na to pytanie.

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna: edukacja polo-
nistyczna, edukacja społeczna, edukacja plastyczna i 
muzyczna

Czas trwania: 90 min - oglądanie 1 odcinka + warsztaty

Temat: film animowany, serial jako zjawisko kulturowe

Podstawa programowa: etap wczesnoszkolny: 
wzmacnianie umiejętność uczestnictwa w kulturze 
oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za po-
mocą plastycznych, muzycznych i technicznych środ-
ków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych tech-
nologii

plastyka: doskonalenie umiejętności plastycznych – 
ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indy-
widualnych i zespołowych

muzyka: indywidualna i zespołowa ekspresja muzy-
czna

Metody pracy: tworzenie filmu animowanego - alter-
natywnej wersji kolejnego odcinka serialu

Uwagi: tablica multimedialna lub projektor, głośniki

Podróż za jeden 
uśmiech

(1972,S.Jędryka), 90 min

klasa I-III szkoły              
podstawowej

Filmowe podróże za jeden uśmiech po Polsce z 
Poldkiem i Dudusiem.

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna: edukacja polo-
nistyczna, edukacja     

Czas trwania: 2 opcje do wyboru: 45 min - tylko warsz-
taty lub 90 min -oglądanie 1 odcinka i warsztaty

Temat: Polska: zabytki, miasta, mapa, kultura, doświad-
czenia własne z wakacji

Podstawa programowa: etap wczesnoszkolny: uczeń 
identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy - 
naród

Metody pracy: grywalizacja, tworzenie mapy, praca 
w grupach: przygotowanie wycieczki po Polsce przez 
biuro podróży, rozmowa z dziećmi o ich wakacjach i 
miejscach

Uwagi: potrzebny dostęp do tablicy multimedialnej lub 
projektora, głośniki

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=424056
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=424056
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=121382
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=121382


Czarne stopy

(1986,W.Podgórski),    
90 min

klasa II-IV szkoły            
podstawowej

Akademia pana 
Kleksa

(1983, K.Gradowski),      
90 min

klasa III i IV szkoły        
podstawowej

  

Najważniejszy jest rytm - tworzymy teledyski 

z chłopakami z Akademii Pana Kleksa..

Przedmiot: język polski, plastyka, muzyka społeczna

Czas trwania: 90 min

Temat: teledysk, muzyka filmowa, animacja, film ani-
mowany, adaptacja literatury

Podstawa programowa: język polski: twórczość Jana 
Brzechwy, kształcenie umiejętności wygłaszania, recy-
tacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, dosko-
nalenie dykcji i operowania głosem

plastyka: doskonalenie umiejętności plastycznych – ek-
spresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywid-
ualnych i zespołowych

muzyka: indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna

Metody pracy: wykorzystanie aplikacji mobilnej do st-
worzenia teledysku

Uwagi: możliwa praca na komputerach, tabletach lub 
smartfonach, potrzebny dostęp do internetu, tablica mul-
timedialna lub projektor, głośniki

Językowe wymiany kulturowe, czyli jak w Kanadzie 

i USA wygląda harcerstwo.

Przedmiot: język angielski

Czas trwania: 45 min

Temat: słownictwo związane z harcerstwem i skautami, 
harcerstwo w Polsce i USA

Podstawa programowa: język obcy - nowożytny 

- angielski

Metody pracy: tworzenie słownika, oglądanie filmu z 
angielskimi napisami, tworzenie dialogów w wersji angiel-
skiej, tworzenie scenek językowych

Uwagi: tablica multimedialna lub projektor, głośniki

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=122091
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=12512
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=12512


Klub Włóczykijów            
i tajemnica dziadka          
Hieronima

(2015.T.Szafrański), 94 min

klasa V szkoły podstawowej

Zagadki, tropy, ślady - rozwiązujemy 

detektywistyczne zadania.

Przedmiot: język polski, godzina wychowawcza

Czas trwania: 90 min

Temat: powieści detektywistyczne, adaptacje filmowe 
literatury

Podstawa programowa: język polski: Edmund Niziur-
ski, powieść detektywistyczna

Metody pracy: grywalizacja: gra detektywistyczna dla 
drużyn w klasie, praca w grupie

Optimista

(2012, Polska, reż. 
Kryspin Pluta), 45 min

klasa V, VI szkoły      
podstawowej

Robimy dokument!

Przedmiot: język polski, historia

Czas trwania: 2 opcje do wyboru: 45 min - tylko warsz-
taty lub 90 min - oglądanie filmu i warsztaty

Temat: film dokumentalny, scenariusz, prowadzenie 
wywiadów

Podstawa programowa: język polski: rozwijanie zdol-
ności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, 
szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartoś-
ciami, tworzenie wypowiedzi, rozwijanie umiejętności 
samodzielnego docierania do informacji, dokonywania 
ich selekcji, syntezy oraz wartościowania

historia: konstruowanie ciągów narracyjnych przy 
wykorzystaniu zdobytych informacji źródłowych

Metody pracy: szukanie tematu do scenariusza na ba-
zie wypowiedzi bohaterów i wydarzeń historycznych

Uwagi: możliwa praca z wykorzystaniem aplikacji do 
tworzenia scenariuszy, praca na komputerach, table-
tach lub smartfonach, tablica multimedialna lub pro-
jektor, potrzebny dostęp do internetu

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1235762
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1235762
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1235762
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1232530


Panna 

Nikt

(1996, A.Wajda),  

98 min

klasa VII, VIII szkoły 
podstawowej

Za niebieskimi 
drzwiami

(2016,M.Palej),  

80 min

klasa VII, VIII szkoły 
podstawowej

Tworzenie alternatywnych rzeczywistości za po-
mocą języka filmowego.

Przedmiot: język polski, informatyka

Czas trwania: 90 min

Temat: efekty specjalne w filmie, kino oniryczne

Podstawa programowa: język polski: kształcenie liter-
ackie i kulturowe

informatyka: zapoznanie z programami do tworzenia 
efektów specjalnych w filmie

Metody pracy:wykład o efektach specjalnych w filmie i 
praca w grupach

Uwagi: możliwa praca na komputerach, tabletach lub 
smartfonach, potrzebny dostęp do internetu, tablica 
multimedialna lub projektor, głośniki

Filmowe odbicie stanów świadomości na 
przykładzie postaci ,,Panny Nikt”.

Przedmiot: język polski, etyka

Czas trwania: 45 min

Temat: fotografia współczesna, rola przyrody w fil-
mach dla młodzieży na bazie książki Karoliny Kostyry 
“Wiosenna bujność traw. Obrazy przyrody w filmach o 
dorastaniu”

Podstawa programowa:język polski: interpretacja dz-
ieła sztuki, rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: 
prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kie-
rowania się tymi wartościami.

Metody pracy: praca z fotografią: analiza i interpretac-
ja, praca z kadrami i fragmentami filmowymi: analiza i 
interpretacja, budowanie własnej wypowiedzi, praca z 
fragmentami filmowymi i fotosami

Uwagi: tablica multimedialna lub projektor, głośniki

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=126688
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=126688
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1236103
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1236103


SEANSE FILMOWE:

-w ramach projektu zgłoszone grupy mogą wziąć 
udział w bezpłatnej projekcji filmowej

-miejscem projekcji stacjonarnych do wyboru 
będzie: Centrum Usług Społecznych w Strzyżo-
wicach ( ul. Belna 1, 42-575 Strzyżowice) lub sala 
gminastyczna w zgłoszonej, dowolnej szkole po 
ustaleniu z edukatorką

-zgłoszone grupy zapewniają sobie dojazd we 
własnym zakresie jeśli wybiorą CUS w Strzyżowi-
cach

-limit miejsc na 1 projekcję w CUS to 100, w sa-
lach gminastycznych w innych niż CUS placówk-
ach limit ustalany jest w zależności od pojemnoś-
ci zgłaszanej sali 

-dostępne są 3 projekcje do wyboru:

seanse filmowe

nr 1 - O dwóch takich, co ukradli księżyc, klasy 
IV-VI

nr 2 - Podróż za jeden uśmiech, klasy I-III

nr 3 - Za niebieskimi drzwiami, klasy VII-VIII

By zrealizować jedną z lekcji w swojej placówce wystarczy tylko wybrać film, 

temat i wypełnić formularz zgłoszeniowy tutaj: 

https://forms.gle/hsW9ayaPBQKdvv7r6

Więcej o projekcie na stronie: kinodzieci.info

Liczba miejsc i ilość warsztatów jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Instytucje partnerskie:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

Centrum Edukacji Obywatelskiej

RÓWNY o FILMIE dla NAUCZYCIELI

edukacjafilmowa.pl

WFDiF

Ilustracje: Aneta Ozorek

https://forms.gle/hsW9ayaPBQKdvv7r6

