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Scenariusz lekcji - Poszukiwanie własnych granic 

Według filmu „The Crash Reel” 

 

Czas: 

max. 2 godziny lekcyjne  

 

Cele lekcji:  

 zwiększenie świadomości konsekwencji podejmowania ryzyka 

 doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacji straty 

 określanie własnych ograniczeń, kształtowanie postaw wobec nich 

 zwiększenie świadomości korzyści płynących z okazywania wdzięczności wobec 

rodziny, przyjaciół 

 

Metody pracy: 

metody aktywne: ćwiczenia, dyskusja 

 

Słowa kluczowe: 

ograniczenia, satysfakcja, akceptacja, ryzyko, żałoba, przyjaźń, rodzina 

 

Materiały pomocnicze: 

Kartki A4, długopisy, flipcharty lub duże kartki papieru, flamastry i inne materiały plastyczne 

 

Przebieg lekcji:  

Po projekcji filmu można zaproponować uczniom wykonanie poniższych ćwiczeń. W 

zależności od specyfiki klasy i dostępnego czasu, można opracować z klasą wszystkie 

ćwiczenia lub tylko niektóre, wybrane. 

 

Ćwiczenie 1: „Kto nie ryzykuje, ten nie żyje” – obrona i krytyka 

Podziel uczniów na zespoły 4 osobowe. Dwie osoby z każdej grupy mają przyjąć rolę 

„obrońców”, dwie pozostałe „krytyków” (mogą zrobią dla siebie identyfikatory, używając np. 

żółtych kartek i flamastrów). Zadaniem „obrońców” będzie wymyślenie uzasadnień i 

argumentów „za”, wspierających myśli, które padły w filmie. „Krytycy” mają za zadanie 

poddać te myśli w wątpliwość, postarać się je podważyć.  

Rozlosuj wśród grup kartki z następującymi zdaniami: 

„Ci, co ryzykują, nie żyją wiecznie, ale ostrożni nie żyją wcale.” 

„Ludzie oglądający sporty ekstremalne chcą widzieć wypadki. Są winni temu, że sportowcy 

ciągle starają się robić coraz bardziej spektakularne triki i przez to tracą zdrowie i życie” 

„Osoba wracająca do ryzykownego sportu po poważnym wypadku jest nie fair wobec rodziny 

i przyjaciół, którzy opiekowali się nim i pomogli mu wyzdrowieć” 

„Dziecko samo zna swoje granice i najlepiej jest mu zaufać, że będzie podejmowało mądre i 

bezpieczne decyzje” 

„Życie bez adrenaliny jest nudne i nie daje satysfakcji” 

 

Ćwiczenie 2: Akceptowanie ograniczeń 

Na forum klasy zadaj pytanie: „Jakim ograniczeniom podlegają młodzi ludzie, których 

widzieliśmy w filmie?” Podczas burzy mózgów notuj odpowiedzi na flipchartach lub dużych 

arkuszach papieru. Zachęcaj klasę do wymyślenia jak największej liczby pomysłów, 

odpowiedzi na zadane pytanie. 



Podsumuj burzę mózgów – omów jej wyniki. Poproś uczniów, aby zaznaczyli na flipchartach, 

które z odpowiedzi (które ograniczenia) wydają im się osobiście najbardziej ważne, 

odnoszące się też do nich samych. Każdy uczeń ma podejść i zaznaczyć dwa ważne według 

niego ograniczenia (zaznaczanie odbywa się przez postawienie wyraźnej kropki przy danym 

punkcie). W ten sposób wybierz, które ograniczenia wydają się ważne dla uczniów z klasy. 

Następnie podziel klasę na zespoły kilkuosobowe. Każdy zespół ma za zadanie wybrać z listy 

jedno z ograniczeń i opracować je, przygotowując i notując odpowiedzi na następujące 

pytania: 

- Jak można zmienić to ograniczenie, polepszyć sytuację? 

- Czy można to ograniczenie zaakceptować, pogodzić się z nim? Co może w tym pomóc? 

Po zakończeniu pracy przez uczniów poproś, aby każda grupa przedstawiła swoje 

przemyślenia.  

Moderuj dyskusję i zadaj dodatkowe pytanie: 

Czy można zacząć postrzegać własne ograniczenia jako atuty?  

Końcowa teza do dyskusji: „Osoby po wypadkach mówią nieraz, że krytyczne wydarzenie 

pomogło im dostrzec własną unikalną perspektywę, odnaleźć sens w życiu i podjąć ważne 

działania z innymi i dla innych.” 

 

Ćwiczenie 3: Praca plastyczna „Co sprawia, że czuję, że żyję?” 

Podziel uczniów na zespoły trzyosobowe. Rozdaj arkusze papieru i materiały plastyczne. 

Poproś, aby każdy zespół stworzył obraz, którego tytuł brzmi: „Co sprawia, że czuję, że 

żyję?”  

Określ czas wykonywania pracy. 

Po zakończeniu poproś, aby każdy zespół przedstawił swoją pracę i omówił ją. 

Ćwiczenie to można wykonać również indywidualnie – tak, aby każdy uczeń stworzył własną 

pracę, z których może zostać stworzona wystawa w klasie. 

 

Ćwiczenie 4: Dyskusja – jak akceptować zmiany? 

Przypomnij uczniom zdanie, które pada z ust głównego bohatera pod koniec filmu: 

„Trzeba umieć zaakceptować zmianę. Życie po wypadku jest inne i nigdy nie będzie tak, jak 

było. Ale to, jak jest teraz, jest również w porządku.” 

Omów krótko sytuację Kevina – przeżył stratę i odbył długą drogę, by pogodzić się z tym, że 

nie wróci do sportu wyczynowego. 

Poproś uczniów, aby zastanowili się: jak zazwyczaj reagujemy, gdy coś tracimy? Jakie mogą 

przywołać sytuacje z życia, gdy ktoś coś stracił? 

Moderuj dyskusję, zadając pytania: 

Jak Kevin Pearce reagował za to, co go spotkało? Jak zmieniał się jego stosunek do 

poniesionej straty? 

Czy my też w taki sposób reagujemy na stratę?  

Na jaką pomoc mógł liczyć Kevin – co pomogło mu poradzić sobie z utratą zdrowia i 

sprawności? 

Co pomaga ludziom radzić sobie, gdy coś tracą? – co obserwujemy wokół siebie? 

 

W trakcie omówienia i podsumowania dyskusji możesz przeprowadzić mini-wykład. 

Przedstaw typowe reakcje na stratę wg. Elizabeth Kubler-Ross. Są to: 

- Zaprzeczanie („To nieprawda.”) 

- Złość („Dlaczego to spotyka mnie?”) 

- Targowanie się („Co mogę zrobić, żeby było lepiej?”) 

- Depresja („Nie ma dla mnie nadziei…”) 

- Akceptacja („Mogę pogodzić się z tą zmianą – życie jest inne, ale też dobre”) 



Opowiedz o tym, że ludzie często doświadczają takiej sekwencji reakcji, kiedy tracą coś 

nieodwołalnie, gdy zmienia się niespodziewanie ich sytuacja życiowa, albo np. w wyniku 

wypadku albo gdy ktoś bliski poważnie choruje lub umiera. Takie emocje i zachowania są w 

porządku – to normalne, że reagujemy w taki sposób. 

 

 

Praca domowa   

Na zakończenie lekcji przypomnij uczniom sceny z filmu, gdy rodzina zebrana wokół stołu 

celebrowała święto dziękczynienia. Powiedz o tym, że umiejętność wyrażania uczucia 

wdzięczności wiąże się pozytywnie z zadowoleniem z życia. Umiejętność tę można 

doskonalić. Gdy myślimy o tym, co robią dla nas inni i co mamy dzięki nim, umiemy 

wyraźniej dostrzec i docenić to, co dobre w naszym życiu. 

Poproś uczniów o wykonanie pracy domowej – opracowanie tematu: 

„Za co mogę być wdzięczny moim znajomym, przyjaciołom, rodzinie, bliskim?” 

W zależności od preferencji uczniów, można pracę wykonać w formie wypracowania, pracy 

plastycznej lub w punktach. 

 

 


