
Scenariusz lekcji lub zajęć pozalekcyjnych w 8 klasie szkoły podstawowej 

Jedyny taki festiwal na świecie. Camerimage w Toruniu 

Treści z podstawy programowej: 

 III.4.2) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania 

 III.4.3) uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie 

 III.4. 6) rozwija umiejętności  samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy 

 IV-VI Rozwija umiejętności efektywnego  posługiwania się technologią informacyjną  IV.9) 

 IV-VI Rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi 

posługuje III.2.6) 

 

Co wiemy i umiemy po dzisiejszej lekcji? 

 Wiemy 

- co to jest festiwal Camerimage,  

- czym zajmuje się operator filmowy 

 Potrafimy  

- wykadrować ujęcie 

- zastosować aplikację  CamScan  

- napisać zaproszenie, e-mail 

- ocenić jakość zdjęć prezentowanych na prywatnych portalach społecznościowych 

- przekonać, że warto zainteresować się wydarzeniem  

 

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, aplikacja CamScaner lub inna służąca do szybkiej 

obróbki zdjęć, multiprojektor, laptop, smrtfon, plakat Camerimage 

PRZEBIEG LEKCJI: 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA 

Krzyżówka na rozgrzewkę. Hasło nawiązuje do tematu lekcji. 

                                                         1. 
                                                         2. 
                                                         3. 
                                                         4. 
                                                         5.      

C a s t  I n g  

A d a p  t  a c j a 

M o n t   a ż  

E f e k  t  y 

R e ż y  s  e r 

r e k w I z y t   

                                                         7. 
                                                         8. 

M u z y  k a 

A k t o  r  

s c e n o  G r a f  i  a 

               10.                 k a m E r a  

 



 

1. spotkanie, na którym dokonuje się wyboru aktora do roli w filmie 

2. obróbka materiału, najczęściej literackiego przeznaczonego do sfilmowania 

3. połączenie kadrów, oddzielnych ujęć 

4. specjalne wrażenia wywierane na widzach, tworzone najczęściej komputerowo 

5. autor filmu, spektaklu odpowiedzialny za jego całokształt, inspiruje współpracowników i kieruje 

nimi 

6. przedmiot, sprzęt niezbędny aktorowi podczas pracy na planie filmowym 

7. komponowana specjalnie na potrzeby filmu dla zilustrowania nastroju, przeżyć bohaterów 

8. osoba odgrywająca rolę w teatrze lub w filmie 

9.  zabudowa planu filmowego, sceny składająca się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, 

charakteryzacji postaci i oświetlenia 

10. aparat rejestrujący obraz  
 

(Jeśli zajdzie potrzeba, można uczniom podać wyrazy, które dopasują sobie do haseł  

w krzyżówce) 
 

HASŁO GŁÓWNE:  

 

CAMERIMAGE to ………………, odbywa się w ………………………, nagrodą jest…  

 

Uzupełniamy na podstawie zwiastuna. Zwracamy uwagę na zapożyczenie trailer (lepiej zwiastun) 

 

 

Zwiastun  Camerimage 2010  

https://www.youtube.com/watch?v=HjQQwuaI4w8 

 

 

                     
                                                    https://camerimage.pl/plakat-27-edycji-energacamerimage/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HjQQwuaI4w8


 

                                        
                                                   https://camerimage.pl/o-nas/ 

 

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA  

 

2.  Czym zajmuje się operator filmowy? 

       Co już wiemy? O czym słyszeliśmy? (burza mózgów) 

 

Przykładowa notatka (czarnym kolorem zapisujemy efekty burzy mózgów, zielonym 

informacje uzyskane z wyświetlonej definicji, którą uczniowie przetwarzają na własny użytek) 

 

 

 

 

 

kręci filmy                                    operator filmowy                       pomaga reżyserowi 

 

 autor zdjęć                                                                                                    

                                                decyduje o tym, co będzie widać na ekranie  

 

                                                                   odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem 

 

 

Operator filmowy (operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu, , operator obrazu) – szef zespołu 

fotograficzno-operatorskiego, kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych 

planów filmowych. Jest odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem. 

 

Materiał dodatkowy Sceny filmowe z niesamowitym ruchem kamery (link poniżej) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Xf0HGdttY 

 

3. Co widać w kadrze?  Uczniowie wykonują gest operatora 

 

                                              

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Xf0HGdttY


                                 
                                     https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,14017988.html?i=1  

      

Informujemy uczniów, że jest to fragment nagrobka jednego z najsłynniejszych reżyserów 

filmowych Krzysztofa Kieślowskiego, który został pochowany na Warszawskich Powązkach 

 

                                               

 

PLAN FILMOWY (KADR FILMOWY)    (załącznik nr 2) 

Korzystamy ze „Słowniczka filmowego”  

https://www.youtube.com/watch?v=YcNSGo-hLpE&t=200s 

 

Dzięki notatce wizualnej uczniowie szybko wykonują rysunki, są one proste i czytelne lub  

(jeśli nie znają notatki wizualnej) mogą wykonać rysunek realistyczny. Przygotowujemy dla 

nich symbol filmowego kadru (Załącznik nr 2), pokazując przy tym, rolkę filmu do aparatu, 

aby pomóc w wyobrażeniu sobie taśmy filmowej. 

 

 

Przykładowe rysunki:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN TOTALNY   

krajobraz 

PLAN AMERYKAŃSKI        

od kolan w górę 

ZBLIŻENIE                        

od ramion w górę 

PLAN OGÓLNY             

krajobraz i postać w oddali 

PLAN ŚREDNI                    

od bioder w górę 

DUŻE ZBLIŻENIE               

twarz wypełnia cały ekran 

PLAN PEŁNY                

postać w pełnej wysokości 

PÓŁZBLIŻENIE                    

od łokci w górę (portret) 

DETAL                                          

cały przedmiot, fragment 

twarzy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YcNSGo-hLpE&t=200s


Informacje dodatkowe 

http://www.historiasztuki.com.pl/strony/015-00-08-FILM-LANGUAGE.html 

 

  

4. ZAPRASZAMY NA CAMERIMAGE        

(praca w grupach, członkowie przydzielają zadania tak, aby każdy uczeń miał zajęcie) 

 

Grupa wykonuje 3 zadania: 

 

Zadanie 1. 

Chcemy zorganizować wystawę swoich zdjęć, (kadrów).  

Piszemy ogłoszenie o tej wystawie wg określonych kryteriów: 

 Informacje kto? kogo? o czym? kiedy? o której? gdzie?   

 zachęta 

 układ tekstu  

 poprawność językowa (1 bł. dopuszczalny) 

 ortografia i interpunkcja (po1 bł.) 

 

Ogłoszenie może być wykonane w formie plakatu na szarym papierze. 

 

Zadanie 2. Jestem operatorem filmowym. 

Uczniowie w parach lub grupach 3- osobowych losują rodzaj kadru i wykorzystując swoje 

smartfony, przygotowują autorskie kadry filmowe. Do szybkiej obróbki zdjęcia mogą 

wykorzystać aplikację CamScaner.  

 

Zadanie 3. 

Po wykonanym zadaniu, wykorzystując swoje smartfony wysyłają e- mail na pocztę 

nauczyciela (zasady pisania maila z załącznikiem uczniowie już znają). W załączniku 

umieszczają wykonane kadry, które nauczyciel umieszcza w przygotowanej wcześniej 

prezentacji Power Point 

 

Prezentacja wykonanych zadań: zaproszenie, e-mail, prezentacja kadrów 

 

Prezentacja kadrów odbywa się z wykorzystaniem multiprojektora przy muzyce z „Ostatniego 

Mohikanina” (motyw przewodni festiwalu). Rozpoznajemy rodzaj wykonanego przez grupę 

ujęcia. 

 

 

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA 

 

KRYTERIUM SUKCESU : Wiem na czym polega praca operatora filmowego 

                                                  Znam rodzaje planów filmowych 

                                                  Potrafię lepiej wykadrować zdjęcie 

 

 

 

 

http://www.historiasztuki.com.pl/strony/015-00-08-FILM-LANGUAGE.html


Załącznik 1. 

                                                         1. 
                                                         2. 
                                                         3. 
                                                         4. 
                                                         5.      

        

         

       

      

       

          

                                                         7. 
                                                         8. 

      

      

           

               10.                                                                                                 
 

1. Spotkanie, na którym dokonuje się wyboru aktora 

2. Obróbka materiału, najczęściej literackiego przeznaczonego do sfilmowania 

3. Połączenie co najmniej dwóch kadrów, a dokładniej dwóch oddzielnych ujęć 

4. Specjalne wrażenia wywierane na widzach, tworzone najczęściej komputerowo 

5. Autor filmu, spektaklu odpowiedzialny za jego całokształt, inspiruje współpracowników i 

kieruje nimi 

6. Przedmiot, sprzęt niezbędny aktorowi podczas pracy na planie filmowym 

7. Komponowana specjalnie na potrzeby filmu dla zilustrowania nastroju, przeżyć bohaterów 

8. Osoba odgrywająca rolę w teatrze lub w filmie 

9.  zabudowa planu filmowego, sceny składająca się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, 

charakteryzacji postaci i oświetlenia 

10. Aparat rejestrujący obraz  
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                                                         2. 
                                                         3. 
                                                         4. 
                                                         5.      

        

         

       

      

       

          

                                                         7. 
                                                         8. 

      

      

           

               10.                        

 

1. Spotkanie, na którym dokonuje się wyboru aktora 

2. Obróbka materiału, najczęściej literackiego przeznaczonego do sfilmowania 

3. Połączenie co najmniej dwóch kadrów, a dokładniej dwóch oddzielnych ujęć 

4. Specjalne wrażenia wywierane na widzach, tworzone najczęściej komputerowo 

5. Autor filmu, spektaklu odpowiedzialny za jego całokształt, inspiruje współpracowników i 

kieruje nimi 

6. Przedmiot, sprzęt niezbędny aktorowi podczas pracy na planie filmowym 

7. Komponowana specjalnie na potrzeby filmu dla zilustrowania nastroju, przeżyć bohaterów 

8. Osoba odgrywająca rolę w teatrze lub w filmie 

9.  zabudowa planu filmowego, sceny składająca się z dekoracji, kostiumów, rekwizytów, 

charakteryzacji postaci i oświetlenia 

10. Aparat rejestrujący obraz 



 

 

Załącznik 2. 

 

 


