
temat: O wilku mowa, ale jaka?

Szkoła podstawowa – klasy 4-6

Scenariusz  9

Cele ogólne: 
 ‒ rozwijanie umiejętności odróżniania faktów od opinii,
 ‒ rozwijanie zdolności krytycznego myślenia,
 ‒ kształtowanie umiejętności argumentowania,
 ‒ kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

 ‒ rozróżnić stwierdzenia oparte na faktach od tych opartych na opiniach,
 ‒ wyjaśnić pojęcie opinia i fakt,
 ‒ podać zalety i wady opinii,
 ‒ podać własne argumenty,
 ‒ wymienić korzyści płynące z umiejętności odróżniania opinii i faktów.

Miejsce: sala.

Formy pracy: 
 ‒ indywidualna,
 ‒ zbiorowa.

Metody pracy: 
 ‒ praca z tekstem,
 ‒ elementy dyskusji.

Wiek uczestników: 13 - 16 lat.

Czas przewidywany na realizację planowanych zajęć: 
 ‒ najlepiej przeznaczyć 2 godziny lekcyjne,
 ‒ w przypadku dysponowania tylko jedną godziną można pominąć ćwiczenie „Wilk w przysłowiach”.

Optymalna liczba uczestników: jedna klasa.

Materiały i środki dydaktyczne: 
 ‒ karty pracy.

Czynności przygotowawcze nauczyciela: 
1. Dwa tygodnie wcześniej, w ramach zadania domowego, poproś uczniów aby:

a) wyszukali i przygotowali przysłowia i powiedzenia związane z wilkiem,
b) wyszukali i przygotowali fragmenty wypowiedzi na temat wilków - najlepiej różnych osób czy organizacji reprezentu-
jących odmienne opinie (np. możesz podzielić uczniów na grupy i przydzielić każdej jedno z następujących ugrupowań: 
leśnicy, dziennikarze, naukowcy, myśliwi, hodowcy, pracownicy parków narodowych, organizacje pozarządowe).
Zebrane przysłowia, powiedzenia i wypowiedzi zbierz i oceń pod względem użyteczności do ćwiczeń: „Wilk w przysło-
wiach” i „Wilk w wypowiedziach”. Jeśli sądzisz, że punkt b) sprawi uczniom trudność – wyszukaj i przygotuj odpowied-
nie materiały samodzielnie. Przygotuj odpowiednią ilość zestawów wybranych przez Ciebie wypowiedzi dla każdej pary 
uczniów.
2. Wydrukuj dla każdego ucznia karty pracy: „Fakty czy opinie” i „Analiza opinii”.
3. Przygotuj pytania do każdego ćwiczenia.

autor: Joanna Reszka
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Przebieg zajęć: 

A. Faza wstępna zajęć:
Obraz wilka, który pojawia się w starożytnych mitach i podaniach bywa zarówno pozytywny jak i negatywny. W staro-
żytnych Chinach i Mongolii mówiono o niebiańskim wilku, który u Mongołów uchodził za przodka Dżyngis Cha-
na, a w kulturze chińskiej uważany był za strażnika niebiańskiego pałacu. W mitach nordyckich olbrzymi wilk Fen-
rir, okrutny i bezwzględny, był postrachem bogów. Starożytni Germanie i mieszkańcy Skandynawii, diabła i wszelkie 
zło przedstawiali w postaci wielkiego wilka z otwartą paszczą. Jednak w rzymskim micie o Remusie i Romulusie Wil-
czyca ratuje życie bezbronnych braci, uosabia opiekuńczą matkę. Obraz wilka jest tu, zatem, jak najbardziej pozytyw-
ny. Również w wielu podaniach Indian Ameryki Północnej wilk jest uosobieniem odwagi, siły, lojalności i inteligencji, 
a więc wartościowych cech wojownika. W inuickim opowiadaniu o karibu wilczy duch Amorak nakazuje swoim dzie-
ciom zjadać chore, słabe i małe karibu, żeby kraj pozostał dla tłustych i dobrych. W „Kwiatkach św. Franciszka” jest opo-
wieść o wielkim wilku z Gubbio, który dzięki św. Franciszkowi, z bestii pustoszącej okolicę przemienia się w przyjaznego 
ludziom obrońcę. We współczesnym filmie „Tańczący z wilkami” („Dancing with wolves”, 1990) obraz wilka jest pozy-
tywny i wskazuje na pełen harmonii związek człowieka ze światem natury. Wilk występuje we współczesnych bajkach, 
gdzie najczęściej przedstawiany jest jako przebiegłe, krwiożercze stworzenie, którego celem jest niszczenie dobra i nie-
winności („Czerwony Kapturek”, „Trzy Świnki”, „Wilk i Zając”). Zwierzę to jest obecne również w wielu popularnych 
przysłowiach i powiedzeniach, np.: „człowiek człowiekowi wilkiem”, „kto z wilkami żyje, z wilkami wyje”, „nie wywo-
łuj wilka z lasu”, „wilk w owczej skórze”, „patrzeć wilkiem”, „wilcze prawo”, „wilcza jagoda”, „wilczy bilet”, „wilczy dół”.
Pojawiający się we współczesnej kulturze obraz wilka jest zdecydowanie częściej obrazem negatywnym, co bezpośred-
nio wpływa na nasz stosunek do tych zwierząt. Oczywiście mity i opowieści odgrywają ważną rolę w życiu społeczno-
ści i kształtowaniu postaw, jednak warto zastanowić się, w jakich kwestiach nasze postawy i działania opierają się wła-
śnie na takich opiniach a nie na faktach. Niestety, często nawet nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego właściwie takie a nie 
inne emocje czy postawy nami kierują w określonych sytuacjach. Uświadomienie sobie źródła naszych motywacji może 
pomóc nam podejmować właściwe decyzje i rozróżniać, kiedy nasze czy cudze wypowiedzi oparte są na faktach a kiedy 
na opiniach. Wyczulenie na tą kwestię pomaga rozwijać zdolność obserwacji tego, jakie wartości kryją się za daną wy-
powiedzią czy argumentacją, co przydaje się np. w debacie opartej na logicznym rozumowaniu i konstruktywnym szu-
kaniu rozwiązań.

B. Ćwiczenia.

1. Skojarzenia.
Forma pracy: zbiorowa.
Czas: 10 - 15 min.
1. Napisz na tablicy słowa: Orzeł, Nietoperz, Królik, Łania, Wąż. Poproś uczniów, aby wypisali w zeszytach skojarzenia, 

które przychodzą im na myśl w związku z każdym ze słów na tablicy.
2. Poproś uczniów, aby podzielili wypisane skojarzenia na pozytywne i negatywne oraz na fakty i opinie. 
3. Przeprowadź z uczniami pogadankę, podczas której postaracie się odpowiedzieć na następujące pytania:

- Skąd pochodzą takie opinie?
- Czym różni się fakt od opinii?
- Jak można je rozpoznać?
- Czy zawsze można stwierdzić różnicę?
4. Poproś uczniów o wymienienie skojarzeń, które nasuwają im się w związku z hasłem - „Wilk” i wypisz je na tablicy. 

Przeprowadź z uczniami pogadankę, dlaczego mieli akurat takie skojarzenia?
5. Podaj uczniom cel zajęć.

2. Wilk w przysłowiach.
Forma pracy: zbiorowa.
Czas: 15 - 20 min.
1. Poproś uczniów o wypisanie na tablicy przygotowanych powiedzeń i przysłów związanych z wilkiem.
2. Przeprowadź pogadankę o znaczeniu każdego przysłowia i poproś o wypisanie przy każdym przysłowiu cech przy-

pisywanych wilkowi. Poproś o wpisanie „+” lub „-” w zależności od tego, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna.
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3. Podlicz wyniki i przeprowadź dyskusję na temat tego, skąd wzięły się takie opinie?

3. Wilk w wypowiedziach.
Forma pracy: w parach.
Czas: 30 - 40 min.

1. Rozdaj każdemu uczniowi kartę pracy - „Fakty czy opinie?”. Poproś o wypełneinie kart. Przeprowadź krótką roz-
mowę, czy jakieś zdanie było szczególnie trudne do zaklasyfikowania lub budzące wątpliwości?

2. Rozdaj każdej parze uczniów kartę pracy - „Analiza opinii” i zestaw zebranych wypowiedzi na temat wilka. Poproś 
uczniów, aby przeczytali na głos kolejne fragmenty wypowiedzi na temat wilka.

3. Poleć uczniom wypisanie wypowiedzi na karcie pracy - „Analiza opinii” i dokonanie analizy tych wypowiedzi.
4. Przeprowadź z uczniami pogadankę próbującą odpowiedzieć na następujące pytania:
 ‒ Czy autorzy wypowiedzi cytują źródło informacji?
 ‒ Jakie są zalety używania opinii w wypowiedzi, a jakie są zalety używania faktów?
 ‒ Czy ludzie mogą używać zarówno faktów jak i opinii w swoich wypowiedziach?
 ‒ W jaki sposób można sformułować opinię tak, by brzmiała jak fakt?
 ‒ Czy bardziej przekonujące są fakty czy opinie?

Zakończenie:
Przeprowadź z uczniami podsumowującą rozmowę kierowaną o różnicach między faktem a opinią i o kształtowaniu na-
stawienia przez stosowanie wypowiedzi opartych na faktach bądź opiniach.

Słowniczek trudniejszych pojęć:
Fakt - to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości; zdarzenie, czyn, zjawisko.
Opinia - ocenianie faktów własnym sposobem myślenia; sąd, mniemanie, pogląd, przekonanie, ściśle powiązany z su-
biektywnym spojrzeniem autora.
System wartości - zintegrowany system norm, celów, zasad dobra i zła, akceptowany przez człowieka lub grupę; system 
wartości kieruje podejmowaniem działań
Obiektywny - wolny od uprzedzeń, bezstronny, rzeczowy, istniejący niezależnie od czyjejkolwiek świadomości.
Subiektywny - podmiotowy, osobisty, mający związek z podmiotem myślącym, nieobiektywny, stronniczy.
Krytyczne myślenie - proces oceny wydarzeń, opinii, hipotez, na podstawie logicznego myślenia i nie pochopnego rozu-
mowania opartego na faktach i dowodach.

Wybrane pozycje z literatury:
1. http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstB5.htm
2. http://www.wilk.pentex.pl/mity.php
3. http://www.polskiwilk.org.pl/
4. http://www.wolf.org/
5. http://www.ncstaff.net/wolf_world/
6. http://www.snowleopard.org/catfactsclassroom/classroom/resources
7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilk_w_kulturze
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Fakty czy opinie.
Wskazówki: 
Przeczytaj wypowiedź  i  zaznacz czy zalicza się do kategorii fakt (F) czy opinia (O).  Pamietaj, że każdy wybór powinie-
neś potrafić uzasadnić. Zakreśl kategorię „fakt” przy tych wypowiedziach, które twoim zdaniem można udowodnić uży-
wająć konkretnych dowodów (np. żaba jest zielona). Zakreśl kategorię „opinia” przy wypowiedziach, które twoim zda-
niem opierają się na wierzeniach, nastawieniu i których nie można udowodnić (np. żaba jest piękna).

„O wilku mowa, ale jaka?” - karta pracy nr 1

F/O ................................................................................................. IMIĘ

1. Wilki są drapieżnikami.  

2. Wilki powinny być pod ochroną ponieważ to piękne zwierzęta.

3. Szczenięta wilków żywią sie nadtrawionym pokarmem przynoszonym przez innych członków watahy.

4. Polowanie na wilki powinno być dozwolone w tych miejscach gdzie zdarzają się szkody w inwentarzu.

5. Wilki mogą głodować przez tydzień.

6. Wilki są krwiożercze i złośliwe.

7. W Polsce jest teraz dużo wilków, więc można zacząć znów na nie polować.

8. Hodowcy powinni otrzymać odszkodowanie jeśli wilki zabiją ich owce.

9. Wilki są zazwyczaj płochliwe w pobliżu człowieka i w większości wypadków uciekną jeśli zobaczą, usłyszą 
lub wywąchają człowieka.

10. Wilki są inteligentne.

11. Wilki stanowią zagrożenie dla zwierzyny płowej.

12. Wilki żyją w stadach rodzinnych zwanych watahami.
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1. W
ilki trzeba chronić przed polowaniem

 dla rozrywki.
1a. W

arto chronić wilki.

1b. R
ekreacja nie jest ważniejsza niz życie wilka.

2. W
ilki, które polują na inweatarz m

uszą być wyelim
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2a. Ż
ycie wilka nie jest warte więcej niż życie krowy.
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iczny zysk ze sprzedaży krowy jest ważniejszy niż ekologiczny zysk z obecności wilka w ekosystem
ie.
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