reż. Krzysztof Brzozowski (2013), film animowany, 10’00 min.
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ETYKA

14

Powiązanie z podstawą programową
Klasy I-III
Uczeń:
- określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych
tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania. 1. 9)*

link do filmu: ckf.waw.pl/dla-nauczycieli

Czy wiesz, że…

EDUKACJA SPOŁECZNA

W krainie zwanej Nasz Las nocą dzieją się tajemnicze rzeczy – ktoś pomaga jej mieszkańcom. Parauszek, Zajączek Usia, Sroka Madzia, Łoś Łopatek, Bóbr Klepek, Wiewiórka
Kitka, Wilk Waldek, Lis Fredek i Miś Benek próbują rozwikłać zagadkę.

Klasy I-III

EDUKACJA PLASTYCZNA

NIEZBĘDNIK FILMOWY

„PARAUSZEK I PRZYJACIELE | NOCNY BOHATER”

Klasy I-III

Uczeń:
- przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania
w odniesieniu do przyjętych norm i zasad; 1. 3)*
- ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak:
godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość,
umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość,
wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne. 1. 4)*

Starszym kolegą Parauszka jest znany Twoim Rodzicom i Dziadkom Miś
Uszatek. Seriale o przygodach obu bohaterów powstały w tym samym studiu
filmowym w Łodzi, a zrealizowane były techniką animacji lalkowej.

Słowa kluczowe;
- przyjaciele, superbohater, tajemnica, kłamstwo

Proponowane tematy do omówienia na lekcjach

Uczeń:
- rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem,
mazakiem; 2. 1)*
- maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli; 2. 2)*
- wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności
artystycznej i naukowej. 2. 6)*

- Kłamstwo ma krótkie nogi (z zakresu: etyki, edukacji społecznej)
- Dlaczego nie powinniśmy przypisywać sobie czyichś zasług? (z zakresu: etyki, edukacji społecznej)
- Warto pomagać innym (z zakresu edukacji społecznej)

Kompetencje społeczno-emocjonalne:

Propozycja zadania dla uczniów
Komiks o superbohaterze:

- dziecko nabywa wrażliwość społeczną i empatię;
- dziecko poznaje reguły społeczne;

Wyobraż sobie, że jesteś superbohaterem, który pomaga innym w trudnych sytuacjach.
Jaka jest Twoja supermoc? Narysuj na ten temat krótką historię obrazkową.

- dziecko uczy się poprzez obserwację odpowiedniego zachowania w sytuacjach społecznych;
- dziecko doskonali umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów interpersonalnych.

*[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dz.U. 2017 poz. 356]

