
Opracowała: Katarzyna Czubińska 

Temat: "W świecie ludzi bezdomnych. Czy można z niego wyjść? 

Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Cele lekcji : 

uczennica/uczeń po zajęciach: 

- wie czym jest bezdomność i z czego może wynikać, 

- dostrzega podział na klasy społeczne we współczesnym społeczeństwie, 

- wie co oznacza termin wykluczenie, potrafi zastosować go do filmu i świata, w którym żyje, 

- poznaje możliwości pomocy innym, sam/sama proponuje swoje rozwiązania, 

- odkrywa powiązania tematyczne z filmami z pakietu Filmoteki Szkolnej, pogłębia analizę 

filmu oraz problemów społecznych i psychologicznych w nich zawartych. 

Metody: 

- burza mózgów, 

- linia czasu, 

- praca w grupach, 

- karta pracy, 

- dyskusja, 

- metoda projektu. 

Słowa kluczowe: 

bieda, bezdomność, klasy społeczne, wykluczanie, nieznajomość prawa, empatia.  

Materiały pomocnicze: 

samoprzylepne kartki papieru, arkusz A5/ filpchart, rzutnik, komputer, karty pracy. 

Uwagi: 

Realizując scenariusz lekcji możesz podzielić go na dwie oddzielne lekcje lub przeprowadzić 

je w jednym bloku. Elastyczność scenariusza pozwala również na realizację jedynie 

wybranych przez Ciebie zadań i skrócenie lekcji do 1 godziny lekcyjnej. 

Uczniowie przed pierwszymi zajęciami zapoznają się z filmem "Nadejdą lepsze czasy", przed 

drugimi z filmem  B. Konopki "Ballada o kozie", dostępnym w pakiecie Filmoteki Szkolnej. 

 

 



Przebieg lekcji: 

1. Ćwiczenie wprowadzające - uczniowie otrzymują karteczki samoprzylepne, na których 

każdy z nich wpisuje kilka propozycji odpowiedzi na zadane pytanie: 

Kim jest człowiek bezdomny? Czym jest bezdomność? 

Następnie uczniowie przylepiają je do tablicy lub flipchartu, na którym wcześniej warto 

narysować kontury człowieka. To właśnie w nie uczniowie wklejają swoje propozycje. Jeden 

z uczniów odczytuje propozycje, usuwając jednocześnie te, które się powtarzają.  

Zadanie to stanowi wyjście do dalszej rozmowy i analizy bezdomności w oparciu o film  

H. Polak "Nadejdą lepsze czasy".  

2. Wprowadzenie tematu lekcji: 

"W świecie ludzi bezdomnych. Czy można z niego wyjść?" 

Pozwól uczniom odnieść się do filmu,  ocenić zarówno film jak i osoby w nim występujące. 

Oceny uczniów pozostaw bez komentarza. 

3. Praca w grupach. Podziel uczniów na 3 lub 5 osobowe zespoły (np. przez losowanie), 

pozwól dobrać uczniom lidera grupy. Zadaniem grup jest rozpisanie życia Juli, głównej 

bohaterki filmu,  na kolejne etapy w postaci linii czasu* (załącznik nr 2.). 

*Linia czasu - to metoda wizualnego przedstawienia problemu. Polega na zaznaczeniu wydarzeń w 

ujęciu chronologicznym na długim arkuszu papieru. Można ją stosować prawie na wszystkich 

przedmiotach. Ukazuje w atrakcyjny sposób efekt poszukiwań i wysiłków słuchacza, co daje mu 

poczucie satysfakcji i rozbudza wewnętrzną motywację do działań. Prace powinny być eksponowane, 

a omawianie powinno podkreślać ich mocne strony.    

Poproś uczniów o zaznaczenie na osi punktów przełomowych w życiu Juli. 

Po wykonaniu zadania wybrana grupa prezentuje swoją pracę, pozostałe grupy dodają 

brakujące informacje. Przeanalizujecie wybory Juli w punktach przełomowych jej życia. 

Zwróć uwagę uczniów na wykluczenie ludzi żyjących w społeczności bezdomnych, a także 

na klasy społeczne, które nadal funkcjonują we współczesnym świecie, a wynikają, m. in. 

ze statusu majątkowego. 

Po zakończeniu prezentacji zadaj pytanie: W jaki sposób można wydostać się z biedy? 

Jak z nią walczyć? (burza mózgów). 

4. Druga godzina lekcyjna. Nawiązanie do filmu B. Konopki "Ballada o kozie" 2003 r. 

z pakietu Filmoteki Szkolnej. To 50 minutowy film, w którym reżyser pokazuje 4 rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach pomocy socjalnej otrzymują kozę 

przeznaczoną do hodowli. Film opowiada o tym, jak obecność kóz zmienia życie bohaterów. 

Przenosimy się z kamerą od rodziny do rodziny, przyglądamy się jak obecność kozy staje się 

impulsem różnych działań podejmowanych przez obdarowanych. Uczniowie film oglądają 

w domu poprzez platformę Filmoteki Szkolnej, otrzymują również do wykonania kartę pracy, 

którą mogą wypełnić w domu lub na lekcji, zależy to od Ciebie i czasu jaki przeznaczysz 

na lekcję (karta pracy w załączniku) 

Na stronie Filmoteki znajdziesz również materiały,  które pomogą Ci przy omówieniu filmu: 



http://filmotekaszkolna.pl/lekcja-materialydodatkowe-przeczytajwiecej-szczegoly,95,1919 

Omów z uczniami ich pracę, nawiąż również do wcześniejszych propozycji pomocy, które 

podawali na poprzedniej lekcji, w trakcie burzy mózgów. Zastanówcie się: Jak pomysł 

na pomoc wpływa na jej przydatność/użyteczność? 

5. Jak profesjonaliści zajmują się pomocą, czyli działanie kampanii społecznych. Obejrzyj 

z uczniami kampanię społeczną dotyczącą bezdomności (film jedynie w języku angielskim) 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,1657,bezdomni_bez_ruchu 

przyjrzyjcie się również kolejnej akcji, tym razem 4 plakatom: 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,842,bezdomni_bez_osadu 

Szczegółowy opis kampanii znajduje się na podanych wyżej stronach. 

Poproś uczniów o ocenę zarówno jednej jak i drugiej kampanii. Przeanalizujcie konstrukcję 

filmiku jak i układ plakatu. Która z nich oddziałuje ich zdaniem bardziej, co na to wpływa? 

Czy taka pomoc pozwoli wyjść z biedy?  Jak tworzyć skuteczne akcje? - dyskusja 

podsumowująca. 

Praca domowa: 

Zainicjuj w swojej szkole kampanię społeczną. Przy realizacji zadania możesz posłużyć 

się filmem, plakatem, happeningiem, akcją społeczną. Kampanię przygotuj w maksymalnie  

5-osobowej grupie. Czas na realizację zadania - 1 miesiąc. Po tygodniu od otrzymania zadania 

przedstaw nauczycielowi temat i schemat działania swojej kampanii (metoda projektu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materiały pomocnicze: 

Załącznik nr 1. 

Karta pracy do filmu  

 

"Ballada o kozie" B. Konopki - karta pracy do analizy filmu 

 

Dlaczego rodziny zostały 

obdarowane kozami? 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób zachowują 

się rodziny, które 

otrzymała zwierzę do 

hodowli? 

 

 

 

 

 

  

Jakie znaczenie dla 

bohaterów filmu ma 

zwierzę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy koza może być 

lekarstwem na biedę? 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2.  Linia czasu 

  http://wersus-nauka.pl/wp-content/uploads/2015/09/os-liczbowa.jpg 



Załącznik nr 3. Przykładowe plakaty kampanii społecznej "Bezdomni bez osądu" 

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,842,bezdomni_bez_osadu 

 

 


