
Dzień dobry. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Bardzo proszę wszystkich uczniów o wzięcie udziału w anonimowej ankiecie. Zebrane 
dane posłużą do diagnozy problemów występujących na terenie naszej Gminy. 
Informacje znajduj ą się na stronie szkoły. Z góry dziękuj ę. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

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

Kochani! Pięknie się spisaliście na quizie. 
☺☺☺ Brawo moja klasa!!! ☺☺☺  

Teraz trochę odetchniecie od pisania, bo 
przed nami bardzo przyjemne trzy lekcje 
filmowe. Poświęcimy je na przyjrzenie się 
budowie dzieła filmowego. Obejrzycie też 
przykładową ekranizację jednej z naszych 
lektur. Zdecydowałam, że będzie to znana 
wam pierwsza część z serii  „Opowieści  
z Narnii”, czyli „Lew, czarownica i stara 
szafa”. Może zachęcę was tym filmem do 
obejrzenia w wolnym czasie następnych 
części, które zostały sfilmowane? 

 

 

 

 

 

 

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

Lekcje - środa – 03.06.2020 i piątek 05.06.2020 

Temat: Jak powstaje film? Oglądamy ekranizację książki C. S. Lewisa pt. „Opowieści  
z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”. 

1. Notatka do zeszytu: 

W tworzeniu filmu bierze udział bardzo wiele osób. Najważniejsze z nich to: 



Scenarzysta — autor scenariusza, czyli zapisu przebiegu historii opowiadanej w filmie, 
rozmów pomiędzy postaciami oraz opisu poszczególnych scen. 

Aktor — osoba odgrywająca rolę; wciela się w jednego z bohaterów scenariusza. 

Operator kamery — odpowiada za piękno filmu, kształt obrazu i uchwycenie poszczególnych 
scen filmu za pomocą kamery. 

Reżyser — nadzoruje pracę całej ekipy filmowej; daje aktorom wskazówki, jak mają grać 
poszczególne sceny, a operatorom, jak mają je kręcić. 

Scenograf — przygotowuje scenografię, czyli buduje świat, w którym grają aktorzy. 

Montażysta — specjalista, który składa fragmenty nakręconego filmu w jedną całość. 

Specjalista od efektów specjalnych — grafik komputerowy, który dodaje do obrazu 
filmowego niezwykłe, widowiskowe, często fantastyczne elementy, takie jak wybuchy, statki 
kosmiczne, smoki. 

Kompozytor — osoba odpowiedzialna za kompozycję muzyki i dźwięku do filmu. 

Kostiumograf — osoba odpowiedzialna za to, w co ubrani są aktorzy na planie i jak 
wyglądają postaci. 

Producent — osoba dysponująca pieniędzmi na wykonanie filmu i zarządzająca tworzeniem 
filmu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy dzieła 
filmowego 

światło 

kadr 

cięcie 

efekty specjalne plan filmowy 

muzyka 

praca kamery 

gra aktorska 

montaż 



2. A teraz zapraszam na seans. Oglądając film zwróćcie uwagę na to: 

- Jak swoją pracę wykonali twórcy filmu? 

- Co się wam podobało w nim najbardziej? 

- Które elementy filmu ocenilibyście najwyżej? 

Wyobraźcie sobie, że siedzimy razem w kinie i oglądamy wspólnie film. Pozwalam na 
jedzenie tego, co lubicie – ekranizacja trwa ponad 2 godziny. ☺☺☺ 

Film „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” znajdziecie pod poniższym 
adresem. 

https://www.cda.pl/video/21488031e 

Miłego oglądania. ☺☺☺ 

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

Zdjęcia pochodzą z zasobów internetowych. 


