
 

 

 

 

Opracowała:  Izabela Jach-Rahib 

  

Temat: Najtrudniejsza jest walka z samym sobą... Rozważania o wartościach 

uniwersalnych na podstawie filmu Hobbit: Bitwa pięciu armii. 

 

Cele lekcji:  

 

Po lekcji uczeń powinien: 

 definiować pojęcie wartość, 

 określać wartości uniwersalne, 

 analizować postawy bohaterów w kontekście wyznawanych wartości, 

 pokazywać związki gatunku fantasy z mitem, legendą czy baśnią.  
 

Metody i formy pracy: 

 rozmowa,  

 praca w grupach, 

 burza mózgów, 

 dyskusja. 
 

Czas: 
 
1 lekcja/ 2 lekcje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Przebieg lekcji: 

 

 Rozmowa.  
Zapytaj uczniów i uczennice o ich odczucia po obejrzanym filmie.  
 

 Jakie mieli wrażenia na temat filmu po wyjściu z kina? 

 Jakie emocje wzbudził u nich film? 

 Które sceny najbardziej ich poruszyły? 

 Czy coś ich zaskoczyło, a jeśli tak, to co? 
 

 
 Burza mózgów.  

Zapowiedz cel lekcji i waszych rozważań.  
 
- Poproś uczniów o wyjaśnienie pojęcia wartość. Ich definicje zapisz na tablicy lub na 
flipczarcie.  
- Podaj też wybraną przez siebie definicję pojęcia. np.: 
 
podstawowa kategoria aksjologiczna oznaczająca wszystko to, co cenne i godne 
pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich. Uznane wartości stanowią podstawę ocen, 
norm i wzorów kulturowych   
 
- Spytaj w jaki sposób poznajemy system wartości. Uczniowie powinni zauważyć, że 
informują nas o tym deklaracje/świadectwa innych, (np. ktoś mówi o nas, że jesteśmy 
prawdomówni), własne deklaracje, (mówimy np. jestem szczery), a także nasze 
działania (to, co robimy odzwierciedla system wartości, któremu hołdujemy). Możesz 
też zwrócić uwagę uczniów na często popełniany przez nas błąd, polegający na 
przypisywaniu jakiejś wartości na podstawie pojedynczego zachowania, np. ktoś w 
urzędzie źle nas obsłużył i stwierdzamy, że jest niemiły. Nie należy pojedynczych 
zachowań interpretować jako tych, które odzwierciedlają nasz charakter bądź system 
wartości. 
 
- Aby zwrócić uczniom i uczennicom uwagę, jakie wartości są uznawane przez ludzi 
za najcenniejsze, możesz poprosić ich o wykonanie prostego ćwiczenia pt. „słońce”. 
Rozdaj uczniom karteczki samoprzylepne i poproś o napisanie na nich 4 wartości, 
które są dla nich najważniejsze. Następnie połóż na podłodze koło wycięte z papieru, 
które będzie słońcem, a uczniowie przykleją mu promienie z karteczek, które dostali. 
Jeśli wartości się powtarzają przyklejamy je w tym samym promieniu, jeśli nie 
tworzymy nowy promień. Dzięki temu zwizualizujecie sobie fakt, że wiele wartości jest 
uniwersalnych i ważnych dla wszystkich, a niektóre zależą tylko od nas. 
 

 
 Praca w grupach. Zanim przejdziesz do pracy w grupach poproś uczniów o krótkie 

przypomnienie fabuły filmu. 
 

Krasnoludy z Ereboru z pomocą Bilba Bagginsa odzyskują ojczyste królestwo i 

leżące w nim bogactwa. Muszą jednak ponieść konsekwencje rozbudzenia 
przerażającego smoka Smauga, który obrócił swój gniew przeciwko bezbronnym 

mężczyznom, kobietom i dzieciom z położonego na jeziorze miasteczka Esgaroth. 

Spytaj uczniów o co właściwie walczą bohaterowie? Uczniowie powinni podkreślić, 

że zarażony smoczą żądzą złota Thorin, nowy Król spod Góry, poszukuje i broni  



 

 

 
 
legendarnego Arcyklejnotu, elfy i mieszkańcy Esgaorth też dopominają się bogactwa, 

podobnie Sauron - władca ciemności i wróg wszystkich istot Śródziemia wraz z 

orkami. Bohaterowie stają przed wyborem -zjednoczyć się czy zginąć. Bilbo walczy 

nie tylko o swoje życie, ale i przyjaciół.  
 
Po tym wstępie podziel uczniów na grupy (w zależności od liczebności klasy  
5 - 6). Zadaniem każdej z nich jest scharakteryzowanie bohaterów w filmie w 
kontekście wartości, którymi się kierują. Wyniki pracy uczniowie powinni zapisać na 
arkuszach szarego papieru. 
Grupa 1 - Thorin, grupa 2 - Bilbo, grupa 3 - Bard, grupa 4 - Gandalf, grupa 5 - król 
elfów Thranduil, grupa 6  - Tauriel i Kili. 
 
 

 Prezentacja wyników pracy: każda grupa przykleja na ścianie swój arkusz i omawia 
go, uzasadniając dlaczego zdecydowała się na przypisanie bohaterom takich, a nie 
innych wartości.  
 
Grupa 1: powinna zwrócić uwagę na przemianę Thorina: początkowo kieruje się on 
chciwością, żądzą bogactwa, nie słucha porad przyjaciół, nie chce podzielić się 
skarbem z ludźmi. Po przemianie, najważniejszymi wartościami są dla niego honor, 
odwaga, poświęcenie dla innych. 
 
Grupa 2: powinna zaznaczyć, że Bilbo stanął przed trudnym wyborem, musiał być 
nielojalny wobec przyjaciela, któremu chciał pomóc. Od początku kieruje się 
ogromnym poczuciem sprawiedliwości, nie chce wojny. 
 
Grupa 3: powinna zauważyć, że Bard to postać od początku do końca pozytywna. 
Odważny, uczciwy, kieruj się zawsze dobrem innych. 
 
Grupa 4: Gandalf jest odważny, chce uratować Śródziemie przed panowaniem zła, 
walczy o wolność, dobro. 
 
Grupa 5: powinna dostrzec przemianę króla elfów, który ostatecznie staje po stronie 
dobra. 
 
Grupa 6: Dla Tauriel i Kiliego najważniejszą wartością są miłość, obrona świata 
przed złem i lojalność. 
 
 

 Podsumowanie pracy w grupach. Po wystąpieniach podsumuj wypowiedzi uczniów i 
uczennic, pisemnie w punktach lub ustnie. Zwróć uwagę na elementy i problemy, 
które pojawiły się u każdej z grup np. podążanie za wartościami nie zawsze jest 
łatwe, czasem trzeba działać wbrew sobie - Bilbo, a czasem można się pogubić w 
chaosie świata, ważne jednak żeby pozostać w zgodzie z samym sobą. 

 
 

 Rozmowa. Po tej części możesz zainicjować rozmowę na temat podobieństw gatunku 
fantasy z mitem, legendą oraz baśnią. Możesz uzupełnić tabelkę wraz z uczniami 
bądź zlecić im znowu racę w grupach. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

Gatunek 

 

Cechy - uzasadnienie 

 

 

baśń 

 miejsca „nieco” baśniowe, pełne grozy, np.: jaskinie, lochy, 
 postaci, np.: elfy, trolle, krasnoludy, smoki, 
 motywy: 

 walka dobra ze złem, 
 poszukiwanie skarbu, 
 wędrówki, 
 czyhające niebezpieczeństwa, 
 czarodziejskie przedmioty – pierścień zapewniający 

niewidzialność (jak czapka –  niewidka ), 
 pokonywanie smoka, 
 czarodziej Gandalf 

 

mit 

/ staroangielski, 

skandynawski, 

grecki / 

 

 odniesienie do prapoczątków kształtowania się świata, ładu 
moralnego, systemu norm moralnych, 

 motyw  walki  o władzę nad światem, 
 nazwy postaci 

 

 

legenda 

 

 historie i postaci zaczerpnięte z wierzeń ludowych, 
 historie pokazujące genezę miejsc 
 

 

Podkreśl na koniec, że wartości, którymi kierują się bohaterowie są ponadczasowe        

i występowały już wcześniej u bohaterów mitów czy baśni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

   
 

 


