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Konkurs organizowany w ramach projektu „Czytelniczy budzik- czas na rodzinne czytanie” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury 

 

Kod pracy konkursowej: 3339A 

 

Tytuł scenariusza: „PROBLEM BRAKU OJCA I TRUDNYCH RELACJI”. 

 

Ogólnopolski Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na 

podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

 

TEMAT: „Sytuacja bez wyjścia? Ależ skąd!”. Życie to ciągłe wybory - projekt „Dziennika 

Bachora” na podstawie fragmentów powieści „Bachor” Katarzyny Ryrych.  

CEL GŁÓWNY: 

Uczeń kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów, akceptowania siebie oraz 

szanowania innych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1. Uczeń określa tematykę oraz problematykę utworu. 

2. Uczeń określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi. 

3. Uczeń wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach. 

4. Uczeń określa wartości ważne dla bohatera. 

5. Uczeń pisze dziennik na podstawie przeczytanej powieści, tworzy twórczy miniprojekt. 

6. Uczeń rozpoznaje i posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny. 

7. Uczeń rozróżnia synonimy i potrafi ich użyć. 

8. Uczeń rozróżnia i rozumie typ komunikatu ikonicznego. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

a) liczba uczestników: około 25 uczniów 

b) wiek uczestników: 12 lat 

c) miejsce zajęć: sala lekcyjna 

d) czas trwania: 3 x 45 minut 

METODY: 

 chwyt – zdjęcie (logo)/klucze do drzwi, 

 pogadanka, 
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 dyskusja dydaktyczna (drzewko decyzyjne), 

 metoda miniprojektu (telefon i dziennik), 

 programowa z użyciem komputera, 

 praca z tekstem. 

FORMY PRACY: 

 praca w grupach, 

 praca indywidualna. 

MATERIAŁY I ŚRODKI POMOCNICZE: 

 zdjęcie (logo) ze strony internetowej: https://zmiany.eu/kino-mowi-problemy-mlodziezy/ 

 klucze do drzwi, 

 fotografia telefonu, 

 telefony komórkowe, 

 komputery szkolne, 

 przybory szkolne i gazety, 

 fragmenty powieści „Bachor”, 

 słownik ortograficzny (elektroniczny/papierowy). 

LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ: 

1. Bernacka D., „Od słowa do działania”, Warszawa 2001. 

2. Białecka B., „O problemach nastolatków”, Poznań 2009. 

3. Ryrych K., „Bachor”, Łódź 2019. 

4. Blog: Belferka w sieci. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Wstęp: 

1. Gdy wszyscy uczniowie siedzą już na krzesłach w klasie, nauczyciel zamyka drzwi klasy 

na klucz, który wyrzuca przez okno (drugi klucz, zapasowy, ma schowany, nie informuje  

o tym uczniów na razie). Na twarzach uczniów najprawdopodobniej rysuje się zdziwienie, 

dlatego nauczyciel rozpoczyna rozmowę: W jakiej sytuacji znaleźliśmy się? Jakie są 

możliwe rozwiązania tej sytuacji? W międzyczasie wyświetla na rzutniku zdjęcie 

(Załącznik nr 1). Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniami: Co znaczy wyrażenie 

„sytuacja bez wyjścia”? Kiedy w takiej sytuacji się znajdujemy? Z jakimi problemami się 

https://zmiany.eu/kino-mowi-problemy-mlodziezy/
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zmagamy? Z jakimi problemami wy się zmagacie? Jak sobie wtedy radzimy? Kto nam 

pomaga? Uczniowie z pomocą nauczyciela wnioskują, że w sytuacji bez wyjścia 

znajdujemy się zazwyczaj, gdy mamy jakiś problem, musimy sobie poradzić  

z trudnościami. Szukamy rozwiązania poprzez rozmowy z rodziną, przyjaciółmi, 

psychologiem. Nauczyciel wyciąga zapasowy klucz i otwiera drzwi do sali. 

2. Nauczyciel informuje uczniów, że na dzisiejszych dwóch lekcjach będą omawiać problem 

tytułowego bohatera powieści Katarzyny Ryrych (niektórzy uczniowie znają cały tekst, 

inni fragmenty), tworząc kreatywny i twórczy „Dziennik Bachora”, który trafi na gazetkę 

szkolną znajdującą się na korytarzu, promując tym samym powieść wśród uczniów szkoły 

i zachęcając ich do jej przeczytania. Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy. 

Część właściwa: 

Część pierwsza: 

1. Nauczyciel pomaga uczniom podzielić się na 4 grupy. Każda z grup otrzymuje fotografię 

ekranu telefonu (Załącznik nr 2) zamieszczoną na twardej kartce papieru. Zadaniem 

uczniów jest zaprojektowanie trzech ekranów telefonu tak, aby zawierały najistotniejsze 

informacje o głównym bohaterze – Bachorze (Arku). Uczniowie samodzielnie proponują 

kryteria sukcesu (tzw. nacobezu) do projektu. Na przykład: zaprojektować tapetę oraz 

zdjęcie głównego bohatera, napisać listę kontaktów (np. mama Lilka, Andrzej, Marcin), 

zapisać ulubione utwory bohatera, które wynikają z jego usposobienia, ustawić dzwonek 

powiadomień (Uczniowie przy użyciu telefonów komórkowych wybierają 

piosenkę/dzwonek, który najbardziej odpowiada charakterowi postaci. Zapisują autora  

i tytuł piosenki.), narysować selfie bohatera (np. z Damianem, który w oczach Arka byłby 

wzorowym ojcem), zamieścić skróty (np. do zdjęć potencjalnych ojców), stworzyć 

kalendarz (informuje nas, ile dni Arek przebywa z Damianem, z Kurczakiem). Nacobezu 

zostaje zapisane na tablicy. Uczniowie współpracują ze sobą w zespole, dzielą się 

zadaniami do wykonania. Informacje gromadzą na podstawie powieści – uczniowie 

pracują z fragmentami książki przygotowanymi wcześniej przez nauczyciela. Do 

dyspozycji mają przyniesione przybory szkolne oraz gazety (mogą stworzyć kolaż na 

telefonie).  

2. Po skończonej pracy przedstawiciele grup prezentują swoje projekty. Nauczyciel prosi 

uczniów, aby zastanowili się, z jakimi problemami zmaga się główny bohater. Uczniowie 

na dwóch białych karteczkach zapisują dwa najważniejsze problemy Arka: I problem – 
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Arek zmaga się z problemem braku ojca. Co Arek może zrobić w tej sytuacji? II problem – 

Arek zmaga się z piętnem nadania mu przezwiska „Bachor” przez Andrzeja. Co Arek 

może zrobić w tej sytuacji? Uczniowie podają również swoje propozycje innych 

problemów. Problemy te zostają przyczepione do telefonów – nauczyciel uświadamia 

uczniom, że problemy są nieodłączną częścią życia każdego człowieka i trzeba nauczyć się 

je rozwiązywać szanując siebie i innych. Na podstawie fragmentów powieści wcześniej 

przygotowanych przez nauczyciela (Załącznik nr 3), uczniowie wspólnie z nauczycielem 

tworzą drzewko decyzyjne i rozmawiają o problemach Arka oraz odnoszą te 

doświadczenia do własnych (Załącznik nr 4 – przykład). Nauczyciel prosi, aby uczniowie 

wymielili innych bohaterów książek, którzy mieli problemy rodzinne (np. bohaterowie 

książki „Obcy” Ireny Jurgielewiczowej, tytułowa bohaterka powieści „Ania z Zielonego 

Wzgórza”). 

3. Nauczyciel prosi, aby uczniowie raz jeszcze spojrzeli na fragmenty powieści 

przygotowane przez niego (załącznik nr 3), a szczególnie na podkreślone związki 

wyrazowe, które używane są w sytuacji nieoficjalnej. Dyskusja zawiera odpowiedzi na 

pytania: W jakiej sytuacji możemy wypowiadać te słowa? W jakiej sytuacji nie 

powinniśmy? Jak nazywamy takie słowa/związki wyrazowe? Uczniowie ustnie próbują 

zastąpić wyrazy potoczne takimi synonimami, aby tekst mógł zostać swobodnie 

wypowiedziany w sytuacji oficjalnej.  

Część druga: 

1. Na podstawie powieści uczniowie przygotowują „Dziennik Bachora”. Każda grupa 

przygotowuje jedną kartkę z dziennika na podstawie odpowiednich stron z książki (np. 

grupa I – str. 3-7, grupa II – str. 17-23, grupa III – str. 36-42, grupa IV – str. 53-60, grupa 

V – str. 79-86, grupa VI – str. 98-105, grupa VII – str. 132-143). Nauczyciel podaje strony 

każdej grupie. Problemy tytułowego bohatera nie są im już obce, dlatego uczniowie  

w grupach mogą wcielić się w tę postać i za pomocą słownictwa zgromadzonego podczas 

omawiania problemów Arka (np. w drzewku decyzyjnym) zredagować kartki z dziennika, 

które stworzą spójną i logiczną opowieść o problemach i próbie ich rozwiązania. 

Uczniowie samodzielnie proponują nacobezu. Na przykład: zapisuję datę, opisuję przebieg 

zdarzeń, opisuję przestrzeń, w której się znajduję, opisuję uczucia i przeżycia oraz 

refleksje, wyrażam sąd o innych postaciach, sprawdzam poprawną pisownię wyrazów  

w słowniku ortograficznym elektronicznym/papierowym, prowadzę zapiski estetycznie. 
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Uczniowie mogą pracować na kartkach papieru albo w edytorze tekstu na komputerze, 

jeżeli mają możliwość zmiany sali na informatyczną z dostępem do komputerów. 

Doskonałym rozwiązaniem będzie stworzenie kartek z dziennika w aplikacji padlet.com 

(Uczniowie będą mogli je wydrukować i zawiesić na szkolnej gazetce, ale również 

podzielić się swoją pracą z uczniami z innych szkół, tym samym promując książkę). 

Dzienniki ozdabiane są według uznania uczniów. 

2. Po skończonej pracy, grupy w odpowiedniej kolejności czytają swoje kartki z dziennika. 

Są one podsumowaniem rozważań o problemach tytułowego bohatera oraz ich własnych. 

Uczniowie wraz z nauczycielem zawieszają, na korytarzu na gazetce szkolnej,  

w odpowiedniej kolejności: projekty telefonów, a następnie kartki z dziennika. Prace 

uczniów zostają sfotografowane i udostępnione na stronie internetowej szkoły.  

Wskazówki metodyczne: 

 Nauczyciel może nieznacznie rozszerzyć/zmniejszyć poszczególne części lekcji  

w zależności od zaangażowania klasy. To on ustala, ile czasu będzie trwała dana część, 

gdyż zna możliwości uczniów. 

 Nauczyciel jest weryfikatorem uczniowskich pomysłów, ale pozwala na swobodną 

interpretację. 

NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY ZAJĘĆ: 

 Uczniowie wybierają lizaka z minką smutną lub wesołą i podnoszą. Nauczyciel otrzymuje 

feedback dotyczący lekcji oraz zadaje pytania, co się podobało, a co można 

dopracować/zmienić.  

 

Załączniki (Wszystkie załączniki zostały pomniejszone) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

„Nagle dotarło do mnie, że to, co za chwilę zrobię, będzie kolejnym odjechanym pomysłem. 

Mój niedoszły ojciec z dziewiątego piętra miał na imię Damian i był prawdziwym luzakiem. 

Miał w sobie coś takiego, że zapomniałem o wszystkich problemach, które mnie żarły.  

- Jak czegoś potrzebujesz, wal bez obciachu.  

Zacząłem od samego początku, czyli od moich czwartych urodzin, kiedy matka spotkała 

miłość swojego życia. Andrzej, bo tak miał na imię ten facet, kochał moją matkę, ale ta 

miłość nie przekładała się na mnie. To właśnie wtedy odkryłem, że tak naprawdę mam na 

imię Bachor. Nagle zapragnąłem nie być już Bachorem. W pierwszej chwili ojciec potrzebny 

był mi tylko po to, żeby nakładł po ryju Andrzejkowi za wszystkie noce, kiedy kuliłem się ze 

strachu z kołdrą naciągniętą na głowę, za wszystkie wieczory, kiedy zabijałem samotność.” 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 


