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Ak��a �n����ja



Animacje dają nam prawie nieograniczone możliwości w stymulowaniu 

uczniów do produkcji językowej. Ponadto są świetnym narzędziem do 

powtórki zarówno słownictwa, jak i różnych struktur gramatycznych. Tym 

jednak, co czyni z nich jedno z najlepszych narzędzi do pracy z językiem 

jest ich uniwersalność. Ten sam filmik możemy wykorzystać do pracy z 

uczniami na różnych poziomach. Wystarczy tylko dostosować konkretne 

ćwiczenia do potrzeb i możliwości naszych uczniów.

Poniżej znajdują się propozycje zadań do pracy z animacją Mr. Indifferent 

– Pan Obojętny. Ćwiczenia zostały pogrupowane według poziomu ich 

trudności oraz tematyki. Nie oznacza to jednak, że do pracy z uczniami 

na poziomie B2, nie możemy również wykorzystać ćwiczeń z niższych 

poziomów. To, czy zdecydujemy się na jedno ćwiczenie czy może kilka, 

zależy przede wszystkim od preferencji nauczyciela i tego, jaki cel 

językowy realizujemy na lekcji.

Mr. Indifferent - Pan Obojętny
Czas Trwania: 2:10

https://www.youtube.com/watch?v=qLGNj-xrgvY



A1Opi� ��ób
Odtwarzamy animację w całości, a następnie zatrzymujemy ją na poszczególnych postaciach i prosimy 

uczniów o opisanie ich wyglądu. Poniżej podano czas, kiedy należy zatrzymać wideo tak, aby uczniowie mogli 

przyjrzeć się opisywanym osobom.

• Jak on / ona wygląda?   • Jak myślisz, ile on/ona ma lat?   • Co on/ona ma na sobie?   • Jaki on jest? 

• Jaka ona jest?   • Czy myślisz, że ona jest sympatyczna?   • Czy myślisz, że on jest energiczny?

Przykładowe pytania: 

główny bohater

starsza pani

mężczyzna na przejściu dla pieszych

mała dziewczynka

kobieta w windzie
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0:43
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A1Obi���y � �i�ści�
Uczniowie pracują indywidualnie lub w parach. Prosimy ich, aby w trakcie oglądania animacji spróbowali 

zanotować, jak najwięcej miejsc, obiektów i przedmiotów związanych z życiem w mieście. Wygrywa osoba lub 

para, która zanotowała najwięcej słów.

Następnie możemy ponownie odtworzyć wideo i poprosić uczniów, aby tym razem zanotowali, czego brakuje 

w tym mieście. Jakich typowych obiektów czy miejsc nie widzimy w tej animacji?

• budynek, sklep, hotel, bankomat 

• plac zabaw, kosz na śmieci, ławka, latarnia / lampa uliczna 

• przejście dla pieszych, sygnalizacja świetlna / światła, skrzyżowanie, znaki drogowe 

• samochód, autobus, taksówka

• pomnik, przystanek autobusowy / tramwajowy 

• tramwaj, motocykl, skuter, hulajnoga elektryczna 

• park, fontanna, muzeum, kawiarnia, restauracja

Przykładowe odpowiedzi: 

Przykładowe odpowiedzi: 
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A2Cza� �r���zły i ��z��zły
Uczniowie oglądają tylko część animacji. Zatrzymujemy wideo na 0:37, a następnie zadajemy uczniom kilka 

pytań:

Odtwarzamy kolejną część filmiku (do 1:22) i zadajemy uczniom kolejne pytania:

Kontynuujemy oglądanie animacji tak, aby uczniowie mogli sprawdzić, czy Pan Obojętny zmienił coś w swoim 

życiu. Zatrzymujemy nagranie na 2:03 i ponownie zadajemy pytania:

• Jaki jest Pan Obojętny? Jak wygląda? Ile może mieć lat? 

• Gdzie mieszka? 

• Jak myślisz, kim jest z zawodu? 

• Komu nie pomógł?  

• Dlaczego był niemiły dla innych ludzi?

• Co się wydarzyło? 

• Dlaczego mężczyzna zdecydował się pomóc starszej pani? 

• Czy myślisz, że on się teraz zmieni? Dlaczego (nie)?

• Czy mężczyzna się zmienił? 

• Komu i w jakich sytuacjach pomógł? 

• Kogo zobaczył na przejściu dla pieszych?  

• Jak się teraz zachowa? Co zrobi?
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0:37

1:22

2:03

Ostatnie pytanie warto zadać kilku osobom z grupy i zapisać ich odpowiedzi na tablicy. W ten sposób po 

obejrzeniu ostatniej części animacji, będziemy mogli sprawdzić, kto miał rację i prawidłowo przewidział, jak 

zachowa się mężczyzna.



A2/B1Roz���� na ����t �o��g��i�
Animacja „Pan Obojętny” stanowić będzie punkt wyjścia do rozmowy na temat pomagania. Po obejrzeniu 

filmiku prosimy uczniów, aby go nam streścili oraz wytłumaczyli, jak zrozumieli przekaz animacji. Następnie 

rozpoczynamy rozmowę na temat pomagania.

• Lubisz pomagać innym? 

• Kiedy ostatnio komuś pomogłeś? Opowiedz o tej sytuacji. 

• Kiedy ktoś ci ostatnio pomógł? Co to było? 

• Czy trudno ci prosić o pomoc? 

• Kto jest najbardziej pomocną osobą, jaką znasz? 

• Czy kiedykolwiek odmówiłeś komuś pomocy? Jeśli tak, to dlaczego? 

• Co myślisz o dawaniu pieniędzy osobom żebrzącym na ulicy? Czy to jest dobry pomysł na pomaganie? 

• Jakie są najbardziej znane organizacje charytatywne, które działają w twoim kraju? 

• Czy wspierasz którąś z tych organizacji? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

• Czy byłeś / byłaś kiedyś wolontariuszem / wolontariuszką? Jeśli tak, to opowiedz o tym. 

• Jeśli zdecydowałbyś / zdecydowałabyś się na wolontariat, to komu i dlaczego chciałbyś / chciałabyś 

pomóc? 

• Jakie znasz formy wolontariatu? 

• Co wolontariat może wnieść do naszego życia? 

• Jak inaczej możemy na co dzień pomagać potrzebującym? 

• Czy uważasz, że ludzie są teraz bardziej obojętni niż kiedyś? Jeśli tak, to jak myślisz, jaki jest tego powód? 

• Dlaczego ludzie często ignorują problemy innych i nie reagują, kiedy widzą, że komuś dzieje się krzywda?
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Przykładowe pytania*: 

* Pytania należy dostosować do poziomu grupy, z którą pracujemy. Niektóre zaproponowane tu pytania mogą być zbyt trudne dla 

poziomu A2.



B1+/B2Słow���t��: po����ni�
Przed przeprowadzeniem ćwiczeń na słownictwo możemy odtworzyć animację i porozmawiać na temat 

pomagania       propozycja dla A2/B1. Jeśli pracujemy z kreatywną grupą, możemy ich również poprosić  

o wymyślenie alternatywnego tytułu.

I. Proszę zdecydować, czy znaczenie podanych par słów jest takie samo (TS), czy różne (R).

II. Gramy całą grupą. Uczniowie najpierw rzucają kostką, a następnie losują słówko. Ilość oczek na kostce 

wskaże* , czy uczniowie powinni zdefiniować słowo, podać jego synonim lub antonim, odmienić go przez 

przypadki, ułożyć z nim zdanie, czy podać wyraz pokrewny**. Jeżeli pracujemy online, możemy skorzystać z 

generatora rzutu kostką, a zamiast losowania przydzielić słówkom numery od 1 do 15. Uczeń wybiera numer, a 

my wskazujemy mu odpowiednie słowo. 
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Propozycje ćwiczeń leksykalnych:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12.

wyciągnąć pomocną dłoń 
zmierzyć się z problemami 
przyjąć pomoc 
współczuć komuś 
wspierać kogoś 
mieć kłopoty 
użalać się nad sobą 
być wdzięcznym 
troski 
chronić kogoś 
pomagać potrzebującym 
nędza 

podać pomocną dłoń 
stawić czoło problemom 
nieść pomoc 
pochylić się nad czyimś losem 
zawieść kogoś  
wpaść w tarapaty 
rozczulać się nad sobą 
okazać wdzięczność 
kłopoty 
troszczyć się o kogoś 
być darczyńcą 
bieda

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

* W przypadku wyrzucenia szóstki, uczeń sam decyduje, co chce zrobić z danym słówkiem. Wybiera jedno z pozostałych poleceń, np. 

definiowanie lub układanie zdania.

** W opisie kostek znajdziemy: podaj inną formę. Wyraz pokrewny może być terminem nieznanym naszym uczniom i nie ma potrzeby 

wprowadzania go na użytek tylko jednego ćwiczenia. 

1. obojętny

4. hojny

7. nędza

10. krzywda

13. słabość

2. empatyczny

5. wdzięczny

8. kłopot

11. darczyńca

14. nieszczęście

3. potrzebujący

6. altruistyczny

9. ratunek

12. troska

15. pocieszenie

Zdefinuj!
Odmień przez 
przypadki!

Ułóż zdanie!
Wybierz, co 
chcesz!

Podaj synonim 
lub antonim! 

Podaj inną 
formę!



III. Wyświetlamy lub zapisujemy na tablicy słownictwo związane z pomaganiem. Dajemy uczniom 2-3 minuty 

na to, aby postarali się zapamiętać, jak najwięcej słówek. Oczywiście uczniowie nie mogą nic zapisywać.  

Po upływie ustalonego czasu zasłaniamy lub usuwamy słówka i wręczamy uczniom ćwiczenie do wykonania. 

Ich zadaniem jest odtworzenie z pamięci nowego słownictwa. Zadanie to zostało jednak znacznie 

uproszczone. W nowo poznanych zwrotach brakuje jedynie samogłosek i to je uczniowie muszą wpisać  

w odpowiednie miejsca. Po wykonaniu ćwiczenia sprawdzamy poprawność zapisu i wyjaśniamy znaczenie 

nieznanych słów. 

IV. Dzielimy uczniów na mniejsze zespoły i rozdajemy im zestawy słów, które posłużą im do wspólnego 

ułożenia, a następnie zapisania historyjki o pomaganiu*.  Możemy zaproponować uczniom jakiś tytuł historyjki 

np. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie lub poprosić ich, aby sami coś wymyślili. Należy pamiętać, 

aby ustalić wcześniej limit czasu, np. 15-20 minut. Po jego upływie uczniowie odczytują swoje teksty na forum 

całej grupy. Uwaga! Uczniowie nie muszą wykorzystywać wszystkich słów z zestawu, ale powinni użyć 

przynajmniej połowę z nich.

Innym wariantem tego ćwiczenia może być opowiadanie historyjki całą grupą**. W takim przypadku 

uczniowie kolejno losują słowa, które muszą wpleść w swoją część opowiadania. Każdy uczeń powinien za 

każdym razem ułożyć przynajmniej 3-4 zdania. Nauczyciel może wylosować pierwsze słówko i rozpocząć 

historyjkę. Przeprowadzamy przynajmniej dwie rundy. Każdy zestaw zawiera 30 słów, co powinno wystarczyć 

na 2-3 słówka dla każdego ucznia nawet w większych grupach.
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* Do tego ćwiczenia zostały wykorzystane między innymi słówka z poprzednich zadań. Pomoże to uczniom utrwalić nowo poznane 

słownictwo. Tworzenie historyjki z wykorzystaniem konkretnego słownictwa może też być pomysłem na zadanie domowe.

** Wybieramy wtedy zestaw dla grupy A lub B.
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I. Proszę zdecydować, czy znaczenie podanych par słów jest takie samo (TS), czy różne (R).

II. Ile pamiętasz? Proszę uzupełnić brakujące samogłoski.

III. Rzuć kostką i wylosuj słówko.
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12.

wyciągnąć pomocną dłoń 
zmierzyć się z problemami 
przyjąć pomoc 
współczuć komuś 
wspierać kogoś 
mieć kłopoty 
użalać się nad sobą 
być wdzięcznym 
troski 
chronić kogoś 
pomagać potrzebującym 
nędza 

podać pomocną dłoń 
stawić czoło problemom 
nieść pomoc 
pochylić się nad czyimś losem 
zawieść kogoś  
wpaść w tarapaty 
rozczulać się nad sobą 
okazać wdzięczność 
kłopoty 
troszczyć się o kogoś 
być darczyńcą 
bieda

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
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2

5

8
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3

6
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Zdefinuj!
Odmień przez 
przypadki!

Ułóż zdanie!
Wybierz, co 
chcesz!

Podaj synonim 
lub antonim! 

Podaj inną 
formę!

Ćwi���n�a



IV. Grupa A: Proszę wykorzystać podane słowa, aby stworzyć historyjkę.

TYTUŁ

NASZA HISTORYJKA:
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Ćwi���n�a

• wyciągnąć pomocną dłoń 
• współczuć komuś 
• użalać się nad sobą  
• chronić kogoś 
• obojętny 
• nędza 
• wpaść w tarapaty 
• przyznać się do słabości 
• wyglądać jak siedem nieszczęść 
• wspierać kogoś finansowo

• zmierzyć się z problemami 
• wspierać kogoś  
• być wdzięcznym 
• pomagać potrzebującym 
• hojny 
• ratunek 
• pocieszenie 
• podcinać komuś skrzydła 
• być w dołku 
• mieć długi

• przyjąć pomoc 
• mieć kłopoty 
• troski 
• nędza 
• wdzięczny 
• darczyńca 
• dać komuś drugą szansę 
• okazać współczucie 
• wolontariusz 
• być ciężko chorym
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Ćwi���n�a
IV. Grupa B: Proszę wykorzystać podane słowa, aby stworzyć historyjkę.

• podać pomocną dłoń 
• pochylić się nad czyimś losem 
• rozczulać się nad sobą 
• okazać wdzięczność  
• potrzebujący 
• troska 
• nieszczęście 
• poradzić sobie z problemami 
• pospieszyć komuś na ratunek 
• potrzebować pomocy

• stawić czoło problemom 
• zawieść kogoś 
• kłopoty  
• troszczyć się o kogoś 
• empatyczny 
• krzywda 
• szukać pocieszenia 
• mieć hojną rękę 
• być na życiowym zakręcie 
• wisieć komuś pieniądze

• nieść pomoc  
• wpaść w tarapaty 
• być darczyńcą  
• bieda  
• altruistyczny 
• słabość 
• żyć w nędzy 
• żebrać 
• wolontariat 
• mieć problemy zdrowotne

TYTUŁ

NASZA HISTORYJKA:



Linguify

Kim Jesteśmy?

Zajmuję się uczeniem języka polskiego oraz 

angielskiego od 12 lat. Prowadziłam kursy języka 

ogólnego, medycznego oraz biznesowego dla 

uczniów na różnych poziomach i w różnych 

grupach wiekowych. Jestem również trenerką 

nauczycieli. Niedawno opublikowałam swoją 

pierwszą książkę „68 pomysłów na lekcje 

polskiego”.

Jestem Product Designerem z doświadczeniem  

w startupach, agencjach, korporacjach oraz jako 

freelancer. Specjalizuję się w internetowych  

i mobilnych aplikacjach w różnych branżach.  

Teraz również projektuję oraz ilustruję materiały, 

które tutaj oferujemy. 

Joanna Pasek
Lektorka Polskiego, Edukatorka oraz Autorka

Firat Kocaman
Product Designer oraz Ilustrator 

Jesteśmy duetem, który za misję obrał sobie ułatwienie zarówno nauczania, jak i uczenia się dosyć 

wymagającego języka, jakim jest polski. Chcielibyśmy, aby uczenie (się) polskiego było zarówno 

przyjemniejsze, jak i przystępniejsze. 

 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile wysiłku wkładają w swoją pracę nauczyciele. Niestety,  

to ciągle niedoceniany i słabo opłacany zawód. Nauczyciele wciąż otrzymują niewiele w zamian za włożony 

wysiłek i długie godziny spędzone na przygotowywaniu materiałów dla poszczególnych grup czy uczniów. 

Dlatego chcielibyśmy stworzyć przestrzeń, w której nauczyciele będą mogli dzielić się swoimi materiałami  

i tym samym pomagać sobie wzajemnie. 

 

Na razie jest nas tylko dwoje, ale mamy nadzieję, że pewnego dnia Linguify stanie się platformą, na której 

nauczyciele będą mogli umieszczać swoje materiały do nauki języka, dzielić się swoimi pomysłami  

i w rezultacie zrobić krok w kierunku samodzielnego publikowania, a przy okazji znaleźć dla siebie dodatkowe 

źródło dochodu. 

 

- Joanna & Firat



Inne Nasze Materiały

Linguify

Pogadanki z Przypadkami Akcja Animacja: Pan Obojętny

Akcja Animacja: Życie małżeńskie

Jak to ugryźć?: Słownictwo

Ucz się codziennie nowego wyrażenia 

i mów jak Polak! Nauka bez wysiłku 

z widżetem i codziennymi 

powiadomieniami. 

Ciekawe pomysły na lekcje, 

które sprawią, że Twoi uczniowie 

nauczą się szybciej 

i zapamiętają na dłużej!

Zamów na GlossaPobierz z Google Play lub App Store

Pobierz darmową aplikację 
Linguify Daily Polish

„68 pomysłów na lekcje 
polskiego” już w sprzedaży

Więcej na: linguify.pl

Prosimy uszanuj naszą pracę i nie kopiuj oraz nie udostępniaj naszych materiałów publicznie


