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Magiczne święta Ewy,  
reż. reż. Anu Aun, Estonia 2018, 90 min. 
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Temat: CZYM JEST MAGIA ŚWIĄT? 

 
Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, klasy I-III 
 
 
Cele zajęć:  

W trakcie zajęć uczeń:  

• trenuje wypowiedzi indywidualne,  

• rozmawia o postępowaniu filmowych bohaterów,  

• rozmawia o relacjach międzyludzkich,  

• dowiaduje się informacji na temat ochrony przyrody i zagrożonych gatunków 

zwierząt,  

• trenuje wyobraźnię,  

• ćwiczy uważność,  

• zyskuje inspirację do samodzielnej pracy twórczej,  

• zyskuje inspirację do spędzania wolnego czasu bez użycia mediów.  

 

Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna.  

 

Metody pracy:  

• wypowiedź indywidualna,  

• zagadki i zgadywanki,  

• ćwiczenie wyobraźni.  

 

Materiały dydaktyczne:  

1. Film „Magiczne święta Ewy”, reż. Anu Aun Estonia 2018, 90 min.  

2. Załącznik nr 1, załącznik nr 2   

 

Przed zajęciami: Przed zajęciami uczniowie oraz Nauczyciel powinni zobaczyć 

film „Magiczne święta Ewy”, reż. Anu Aun Estonia 2018, 90 min.  



 

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli uczestniczących w KinoSzkołowym Festiwalu Filmowym dla 
Nauczycieli, dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
 

 

Przebieg zajęć:  

 

1. Rozmowa o filmie  

Nauczyciel zadaje uczniom pytania na temat filmu [komentarz: pytania 

ukierunkowują rozmowę na tematy związane z relacjami międzyludzkimi, jak 

również z atrakcyjnymi sposobami spędzania wolnego czasu, w tym także w 

kontakcie z przyrodą]: 

- Dlaczego Ewa nie mogła spędzić świąt z rodzicami?  

- Dlaczego rodzice Ewy wysłali ją do jej dziadka Otta?  

- Jak wyglądała okolica, w której mieszkał dziadek Ewy?  

- Czy myślicie, że Ewie podobało się podczas pobytu u dziadka? Co mogło jej 

się podobać?  

- Jak spędzali świąteczny czas bohaterowie filmu? Co razem robili?  

- Czy bohaterowie oglądali telewizję? Czy grali na konsoli albo telefonie? 

[komentarz: warto podkreślić, że bohaterowie filmu spędzali miło razem czas  

i przeżywali przygody, a nawet przez chwilę nie wpatrywali się w swoje 

telefony, komputery czy telewizory].  

- Jak myślicie, dlaczego Ewa była taka szczęśliwa na końcu filmu?  

Czas: około 7-10 minut.  

 

2. Zabawa w odnajdywanie świątecznych skojarzeń  

Do tej zabawy nauczyciel wykorzystuje Załącznik nr 1.  

Nauczyciel pokazuje na ekranie kolejne strony Załącznika nr 1 i prosi uczniów, 

aby wskazali obrazek, który kojarzy im się z jakimiś świętami. Kolejni chętni 

do zabrania głosu uczniowie wskazują obrazki, a Nauczyciel prosi  

o wyjaśnienie z jakim świętem kojarzą ten obrazek. Zabawa może przynieść 

nie tylko oczywiste odpowiedzi, ale także zaskakujące indywidualne 

skojarzenia. Jeżeli odpowiedź ucznia nie jest oczywista, uczeń jest proszony  

o wyjaśnienie w jaki sposób dany obrazek kojarzy mu się z jakimiś świętem.  
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Wypowiedzi uczniów mogą przynieść ciekawe opowieści o własnych 

wspomnieniach czy przeżyciach oraz o rodzinnych tradycjach. 

Czas: około 10-15 minut.  

 

3. Nietypowe ozdoby świąteczne  

Nauczyciel pokazuje na ekranie Załącznik nr 2 przedstawiający zdjęcia 

różnych ozdób świątecznych wykonanych ręcznie z różnych przedmiotów  

i surowców (także z rzeczy niepotrzebnych, ze śmieci).  

Zadaniem uczniów jest przyjrzeć się zdjęciu i odgadnąć z czego dokładnie 

wykonana jest dana ozdoba.  

 

Zabawa ma na celu: ćwiczenie uważności, zachęcenie uczniów do własnej 

pracy twórczej, danie inspiracji do stworzenia własnych ozdób świątecznych. 

Czas: około 5-10 minut.  

 

4. Wyobraź sobie, że…  

Nauczyciel zaczyna opowiadać: „Wyobraźcie sobie, że w trakcie świąt Bożego 

Narodzenia nagle wszystkie telewizory, komputery i smartfony na całym 

świecie przestają działać. Nikt nie wie dlaczego… I nie da się nic z tym zrobić. 

Co moglibyście wtedy robić razem z rodziną, żeby dobrze się bawić w święta?”.  

 

Zabawa ma na celu: pobudzenie wyobraźni uczniów, zachęcenie do rozmowy 

 o ich oczekiwaniach i marzeniach, wskazanie atrakcyjnych pozamedialnych 

form spędzania wolnego czasu.  

Czas: około 10 minut. 
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