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Scenariusz zajęć edukacyjnych
dla klas 7-8 SP
na podstawie filmu pod tytułem
Wystarczy uwierzyć
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Temat: Inni czy tacy sami? - rozmawiamy o
bohaterach filmu „Wystarczy uwierzyć”.
Cel główny:
 Refleksja nad uniwersalnymi wartościami humanistycznymi filmu „Nie
do wiary”.
Cele operacyjne,
uczeń:
 formułuje opinie o poznanym filmie,
 konfrontuje sytuacje bohaterów z własnymi doświadczeniami,
 dyskutuje, przedstawia swoje stanowisko, podając argumenty,
 odczytuje przesłanie filmu.
Formy i metody:
 rozmowa kierowana,
 elementy dyskusji.
Czas:
 1 godzina lekcyjna
Materiały:
 film „Wystarczy uwierzyć”,
 tekst piosenki zespołu Stróże Poranka „Wystarczy uwierzyć”
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Tok lekcji:
1. Wprowadzenie - prośba nauczyciela o zapisanie na kartkach odpowiedzi
na kilka pytań zapisanych na tablicy;
a. Co lubisz robić?
b. Najważniejsze dla Ciebie jest…
c. Czy jesteś szczęśliwa (szczęśliwy?)
Kiedy uczniowie zapiszą odpowiedzi, nauczyciel prosi chętnych uczniów o
ich odczytanie i zapisuje na tablicy pod pytaniami.
2. Podanie celu lekcji dla uczniów, np.: Na dzisiejszej lekcji obejrzymy krótki
film, w którym bohaterowie odpowiadają na podobne pytania i wspólnie
zastanowimy się nad problematyką i przesłaniem tego filmu.
3. Obejrzenie filmu (7 minut).
4. Rozmowa o filmie:
a. W jakiej sytuacji
poznajemy bohaterów filmu „Wystarczy
uwierzyć”? Młodzi ludzie muzykują przy ruchliwej ulicy, jedna z
dziewcząt uśmiechając się, wręcza przechodniom tulipany.
b. Kim są bohaterowie i twórcy filmu „Wystarczy uwierzyć? Film
zrealizowany przez gimnazjalistów z Zespołu Szkół Specjalnych w
Poznaniu, w którym bohaterami są niepełnosprawni młodzi ludzie.
c. Czego się o nich dowiadujemy? Lubią śpiewać, tańczyć, kolorować,
układać puzzle, podróżować, czują się szczęśliwi, mówią, że
najważniejsze jest uczucie, że kochają ludzi.
5. Refleksja; W czym inni - w czym tacy sami? Niepełnosprawni bohaterowie
filmu mają podobne do naszych zainteresowania, marzenia, uznają takie
same wartości, czują się szczęśliwi, są otwarci na ludzi (uśmiechnięta
dziewczyna rozdająca przechodniom kwiaty).
6. Rozdanie uczniom tekstu piosenki i powtórne odtworzenie fragmentu
filmu, w którym piosenka rozbrzmiewa.
7. Dyskusja – w jaki sposób piosenka wykorzystana w filmie wpływa na jego
przesłanie? Wskazanie na optymizm człowieka, jego siłę sprawczą, na
dążenie do szczęścia, bez względu na jego fizyczność czy potencjał
intelektualny. Słowa piosenki podkreślają przesłanie filmu – od każdego z
nas, od naszego nastawienia do świata i ludzi zależy czy będziemy
szczęśliwi:
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„Jeśli chcesz, sprawisz, że nie sen
Lecz życie cudem się stanie
Pokój dziel, między tych, co śnią
A cud nie ustanie .”
8. Podsumowanie – „Wystarczy uwierzyć” to ważny film o tym, jak osiągać
szczęście, cieszyć się każdą chwilą, drugim człowiekiem. Uświadamia, że
każdy człowiek, chce być szczęśliwy, chce realizować to, co lubi i co go
interesuje.
Zadanie domowe
Do wyboru
1. „Jeśli chcesz, sprawisz, że nie sen, lecz życie cudem się stanie” - słowa
piosenki uczyń tematem rozprawki; w swojej argumentacji wykorzystaj
film „Wystarczy uwierzyć” i inne teksty kultury.
2. „Kocham ludzi” – powiedziała niepełnosprawna Ewelina. W liście do
rówieśnika napisz o wrażeniach wywołanych obrazem filmowym „
Wystarczy uwierzyć”.
Załącznik
Tekst piosenki: Stróże poranka
Gdy jesteś sam, gdy ciemność wokół
Darzy lękiem i zwątpieniem biorąc pokój
Gdy pada strach - musisz uwierzyć
Rozejrzyj się, tam tylu ludzi
Piękny sen o wielkim cudzie nieustannie śni
Chcąc w życiu coś zmienić
Jeśli chcesz, sprawisz, że nie sen
Lecz życie cudem się stanie
Pokój dziel, między tych, co śnią
A cud nie ustanie
Wystarczy uwierzyć
Wystarczy mocno wierzyć
Wystarczy zaufać
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Wystarczy uwierzyć
Wystarczy mocno wierzyć
Wystarczy zaufać
Nie lękaj się, wyciągnij dłonie
Gdy spotkasz miłość, głośno wołaj , wołaj do niej
Podaj dłoń
Rozglądaj się, dostrzegaj ludzi Tych wszystkich, którzy w nieustannym życia
trudzie
Ważą jego los
W nadziei, że sen się spełni
Jeśli chcesz, sprawisz, że ten trud
Radością życia się stanie
Miłość dziel, między tych, co śnią
A cud nie ustanie
Wystarczy uwierzyć (...)
Nie bój się żyć!!
Autor: Anna Dykier
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