
 

Temat: „�Dlaczego tak się zachowujesz? Bo nie umiem inaczej�” 

O kontroli i wyrażaniu emocji na podstawie filmu „Oddychaj”. 

 

 

 

Czas: 2 godziny lekcyjne 

 

Cele lekcji:  

 

1) Przybliżenie na podstawie opisu wzorców zachowań bohaterek filmu roli zachowań osób 

znaczących (np. rodziców) w kształtowaniu nawyków i przyzwyczajeń dotyczących sposobów 

reagowania na negatywne emocje i radzenia sobie z nimi na co dzień.  

2) Koncentracja na jakości relacji przedstawionej w filmie, a tym samym na czynnikach, które mogą 

być alarmujące dla osób doświadczających przemocy w relacjach  

3) Umożliwienie uczniom wczucia się w trudną sytuację bohaterki oraz doświadczenie jej braku 

umiejętności obrony przed toksyczną relacją. Wypracowanie listy osób, u których uczniowie mogą 

szukać wsparcia w podobnych sytuacjach. 

4) Ćwiczenie elastyczności i umiejętności zmiany swoich długoletnich przyzwyczajeń w zakresie 

komunikacji z innymi osobami poprzez „umiejscawianie” uczniów w roli scenarzysty filmowego. 

 

  

Metody pracy: dyskusja, praca w grupach, praca w parach. 

 

Słowa kluczowe: emocje, złość, potrzeby, kontrola, pomoc, zmiana. 

 

Materiały pomocnicze: prezentacja zawierająca cytaty z filmu 

 

 

 

Przebieg lekcji: 

 

Zmiana naszych przyzwyczajeń i zachowań w relacjach z innymi - bardzo często określana 

„wyjściem ze strefy komfortu” - czy też konieczność proszenia o wsparcie w często wstydliwych 

sytuacjach zazwyczaj bywa trudna. Zwłaszcza jeśli podobne wzorce zachowania podtrzymuje 

środowisko rodzinne. Dlatego też zasadniczym celem warsztatu jest doświadczenie przez uczniów 

trudności w konfrontacji z koniecznością zmiany negatywnych zachowań czy też przyzwyczajeń w 

zakresie sposobów (nie)wyrażania emocji. Jego osiągnięcie ma umożliwić identyfikacja z 

bohaterkami filmu „Oddychaj”. A także pokazanie - poprzez „umiejscowienie” uczniów w pozycji 

scenarzysty - że zmiana zachowania jest możliwa. Oczywiście przy założeniu, że w porę dostrzeże 

się jego negatywne skutki lub też poprosi kogoś o pomoc.  

 

 



1. Rundka wstępna (uczniowie siedzą w kółku).  

 

Zadanie skierowane do uczniów: „Gdybyś był reżyserem, jaki tytuł wymyśliłbyś/wymyśliłabyś dla 

filmu „Oddychaj”? Krótko uzasadnij swoją wypowiedź”. 

 

Celem tego zadania jest przede wszystkim uzyskanie informacji odnośnie tych aspektów filmu, na 

których uczniowie skupili najwięcej swojej uwagi, ale także umożliwienie im wyrażenia własnej 

opinii na temat filmu „Oddychaj”. Jeśli któraś z odpowiedzi jest wulgarna lub wskazuje na 

poruszenie czy zdenerwowanie wypowiadającego ją ucznia, dopytaj go o powód takiej reakcji (co  

mu się nie podobało?, co lub kto wywołał jego złość?). W przypadku tego warsztatu istotne jest,  

aby uczniowie mogli wyrazić swoje emocje i wątpliwości w bezpiecznych warunkach w taki sposób, 

który nie będzie obrażał innych uczestników zajęć. Jeśli ktoś jednak to zrobi, zwróć uwagę na 

konsekwencje obraźliwej opinii dla innych i wynikające z tego dla całej grupy emocje. 

 

2. Analiza zachowania bohaterek i dynamiki ich relacji. 

 

Zadanie 1 

 

Podziel w sposób losowy klasę na dwie grupy. Zadaniem pierwszej z nich będzie przyjrzenie się 

zachowaniom Charlie, a drugiej Sarah. W przeprowadzeniu tej analizy pomogą uczniom pytania 

zawarte w karcie pracy.  

 

W odpowiadaniu na powyższe pytania mogą pomóc uczniom cytaty z filmu (dialogi głównych 

bohaterek), które zostały zawarte w prezentacji (ss. 5-8). Po podsumowaniu i wymianie informacji 

o bohaterkach między dwoma grupami uczniowie otrzymują kolejne zadanie. 

 

Zadanie 2 

  

Celem Zad. 2 jest umożliwienie uczniom identyfikacji z rolą (w tym przypadku scenarzysty), który 

ma wpływ na zmianę zachowań postaci ukazanych w filmie, a w konsekwencji na bieg wydarzeń. 

Tym sposobem uczniowie dopuszczają do siebie możliwość zmiany zachowań, które na co dzień 

mogą być szkodliwe dla obu stron interakcji = lecz przez wzgląd na wieloletnie przyzwyczajenia czy 

schematy pochodzące od rodziców - nie ulegają zmianie. Ćwiczenie ma utrwalić wiedzę z Zad. 1 w 

kwestii toksycznych zachowań prezentowanych przez główne bohaterki lub ich rodziców i 

wypracować scenariusz, który nie będzie tak drastyczny w skutkach. Realizując Zad. 2 uczniowie 

ćwiczą umiejętność dostrzegania zachowań, które mogą być szkodliwe dla nich samych lub innych, 

a także własną elastyczność i sprawczość w reagowaniu na nie. 

 

Po zakończeniu Zad. 1 podziel klasę na kilka grup (tak, żeby w każdej grupie znalazły się min. trzy 

osoby) i zapoznaj uczniów  z instrukcją do Zad. 2:  

 

„Jesteś scenarzystą filmu. W trakcie pracy nad scenariuszem Twoim zadaniem jest wprowadzenie 

zwrotu akcji (ang. plot twist). Mając na uwadze charakter i zachowania głównych bohaterek (które 



zostały opisane w Zad. 1) spróbuj uzupełnić  scenariusz filmu o takie rozwiązanie, którego 

widzowie się nie spodziewają. W związku z tym w połowie filmu (umownie: po tym jak Charlie 

dowiaduje się, że Sarah mieszka z matką uzależnioną od alkoholu) zamień charaktery głównych 

bohaterek (Charlie zaczyna zachowywać się tak jak Sarah, a Sarah jak Charlie). Oczywiście od 

Ciebie zależy, czy konsekwentnie podmienisz wszystkie cechy i zachowania głównych bohaterek, 

czy tylko część ukazanych w filmie cech, np. „zabierzesz” Sarah jej przebojowość i „oddasz” ją 

Charlie.”  

 

Po odczytaniu instrukcji zadaj uczniom pytania pomocnicze, na które odpowiedziami 

przedstawiciele poszczególnych grup będą dzielić się z klasą w trakcie podsumowującej dyskusji: 

 

1) Jakich zmian być dokonał/a i jak w związku z tym potoczyłby się dalej film? 

2) Czy Charlie mogłaby dzięki cechom Sarah ochronić się przed toksycznym wpływem relacji? 

3) Czy Sarah z cechami Charlie lepiej poradziłaby sobie z trudną sytuacją, w której znalazła się z 

powodu matki uzależnionej od alkoholu? 

 

Uczniowie pracują w swoich grupach przez 20-30 min., a następnie prezentują własne rozwiązania 

scenariuszowe. Jeśli dysponujesz dodatkowym czasem, poświęć go na pracę nad wspólnym 

projektem scenariusza z tzw. „happy endem. 

 

 

Sugestie dla nauczyciela:  

 

W dyskusji o scenariuszach ważne jest, aby pokazać uczniom, że w relacjach, które z jakiegoś 

powodu są krzywdzące nadrzędnym celem nie jest wprowadzenie strategii „oko za oko, ząb za ząb” 

i w konsekwencji dokonywanie zemsty na drugiej osobie za wszystkie doznane krzywdy. 

Najbardziej istotne jest zwrócenie uwagi uczniów na własne potrzeby w sytuacji doświadczania 

krzywdy ze strony innych osób oraz konieczność korzystania z wcześniej wypracowanych strategii 

radzenia sobie z nią, z proszeniem innych o pomoc włącznie.  

 

Podsumowanie: 

 

W ramach rundki podsumowującej warsztat każdy z uczniów próbuje wczuć się w rolę Charlie i 

powiedzieć co by zrobił na jej miejscu. W zależności od klimatu klasy oraz nastawienia uczniów do 

tematów poruszanych na warsztacie zadaj im dodatkowe pytanie: „Czy masz do kogo się zwrócić w 

przypadku pojawienia się sytuacji zbliżonej do tej ukazanej w filmie? , „Do kogo byś się zwrócił/a? 

Jeden z uczniów może być odpowiedzialny za prowadzenie statystyki i zliczać osoby, które są 

najczęściej wymieniane jako źródło wsparcia (przyjaciele, koledzy z klasy, rodzice, nauczyciele, 

pedagog/psycholog, inni)? 

 

Zadanie domowe: 

 



W ramach zadania domowego uczniowie (indywidualnie, w parach lub w grupach) 

przerobią/uzupełnią plakat do filmu „Oddychaj” za pomocą dostępnego im programu graficznego 

(mogą też narysować nową wersję plakatu na kartce). 

Ich zadaniem będzie przerobienie plakatu w oparciu o wiedzę o dwóch pierwiastkach, 

elementarnych z punktu widzenia procesu oddychania, mianowicie o tlenie i dwutlenku węgla.  

 

 

 

„Zasadniczym celem oddychania jest zaopatrywanie płuc w tlen i usuwanie z organizmu dwutlenku 

węgla. Wykorzystaj wiedzę o pierwiastkach i spróbuj przełożyć ją na relacje międzyludzkie. Co w 

przypadku relacji z innymi ludźmi spełnia rolę tlenu, a co dwutlenku węgla? Co jest nam w  

relacjach z drugą osobą niezbędne, a czego powinniśmy pozbywać się na bieżąco, ponieważ w 

większej ilości może nam po prostu zaszkodzić (i jak to zrobić, żeby dwutlenek węgla nie okazał się  

toksyczny również dla innych). Spróbuj zastanowić się nad sposobem pozbywania się trudnych 

emocji/komunikatów z organizmu. Następnie po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania,  

spróbuj przerobić plakat filmowy w taki sposób, aby pokazywał jak należy prawidłowo oddychać, 

czyli radzić sobie z tym co może być trudne w relacjach.” 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla 

 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_węgla


KARTA PRACY 

 

 

karta pracy do analizy bohaterek filmu „Oddychaj” 

 

 

Jaką osobą jest (Charlie/Sarah)? 

 

 

 

Czego jej brakuje w życiu? 

 

 

 

 

 

Z czym sobie radzi? 

 

Jak zachowuje się jej matka/ojciec?  
 

 

Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa? Co zrobiłabyś/zrobiłbyś na jej miejscu? 

Jak postrzega relację z nową przyjaciółką? Jak traktuje przyjaciółkę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy któreś z jej zachowań jest 
denerwujące? 

Czy któreś z jej zachowań Ci się nie podobało? 

 

 

 

 

 

 


