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Historia używania filmów do celów edukacyjnych sięga 
czasów nieporęcznych kaset VHS i ciężkich telewizorów, 
które wędrowały z  klasy do klasy ustawione na 
stolikach na kółkach. Musiały minąć dekady, zanim 
pojawił się Internet. Większość nauczycieli angielskiego 
wychowała się jednak  właśnie na tym medium, nie 
ma zatem powodu, byśmy czuli się  niekomfortowo, 
korzystając z  niego w  klasie. Powszechnie wiadomo, 
że ćwiczenia na rozumienie ze słuchu są niezwykle 
trudne dla uczących się języka obcego. Nie powinno 
nas to zresztą dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
w większości przypadków takie zadania mają charakter 
raczej transakcyjny niż interakcyjny. Co więcej, kiedy 
uświadomimy sobie, że 80% komunikacji ma charakter 
niewerbalny, a 75% uczniów w krajach Zachodu uczy 
się wzrokowo, trudności jakich przysparzają tradycyjne 
ćwiczenia audio trudno uznać za zaskakujące.

Korzystając z  nagrań wideo, dodajemy komponent 
wizualny i  przekazujemy wiedzę w  formacie, który 
uczniowie kojarzą z  rozrywką i  wypoczynkiem. 
Interakcyjny charakter filmów stwarza doskonały 
fundament do pracy w klasie. 

Niezależnie od dodatkowych elementów, jakie 
możemy wprowadzić, warto pamiętać, że nagrania 
wideo należy wykorzystać przede wszystkim na 
potrzeby ćwiczenia rozumienia ze słuchu, dlatego 
warto trzymać  się standardowego, trzystopniowego 
formatu (np. ćwiczenie przed wysłuchaniem, w trakcie 
i po nim).



Oto kilka pomysłów na ćwiczenia z użyciem nagrań wideo, które testuję od lat,  
przede wszystkim w ramach piątkowych zajęć filmowych.  

Które spośród nich testowaliście już w klasie?

1. Wchodzenie w rolę - Odtwórz sekwencję, w której pojawiają się co 
najmniej dwie postacie. Poproś uczniów, by wybrali jedną z postaci 
i opisali scenę zdarzeń z punktu widzenia tej osoby. Inna opcja: jeśli 
wybierzesz scenę, w której bohaterowie są mocno ucharakteryzowani, 
uczniowie mogą napisać biografię jednego z bohaterów, korzystając 
z zasobów własnej wyobraźni i wskazówek zawartych w nagraniu.

2. Zamiana płci - Odtwórz scenę, w  której pojawiają się mężczyzna i  kobieta, a  kwestie płci są istotne dla 
kontekstu (np. rozmowa między mężem i żoną). Poproś uczniów, by w parach lub małych grupach omówili, 
co zmieniłoby się w obejrzanym fragmencie, gdyby odwrócić role (tzn. dialog byłby taki sam, ale bohaterowie 
zmieniliby płeć: tym razem „mąż” byłby kobietą, a „żona” mężczyzną). Powinni zastanowić się nad tym, jak 
należałoby zmienić ich ubrania i  wypowiedzi. Inna opcja: można wybrać fragment, w  którym istotna jest 
pogoda i zmienić warunki meteorologiczne, lub taki, w którym ważne są odniesienia kulturowe, a następnie 
zmienić kraj.

3. Dźwięk i obraz - Podziel klasę na grupy. Jedna grupa staje za ekranem, a druga przed nim. Odtwórz sekwencję, 
a następnie poproś uczniów, by dobrali się w pary: osoby, które słyszały dialog z  tymi, które widziały, co 
dzieje się na ekranie. Ci, którzy stali z tyłu, muszą odgadnąć, co widać na ekranie, a ich partnerzy mówią im, 
czy prawidłowo się domyślają. Na końcu scenę należy odtworzyć ponownie, kiedy wszyscy siedzą już przed 
ekranem telewizora.

4. Tłumaczenie - zakryj ekran, tak aby wyświetlane były tylko napisy w  języku polskim. Odtwórz krótką 
scenę dialogu i poproś o jej przetłumaczenie (aby utrudnić to zadanie, można wyłączyć dźwięk). Uczniowie 
porównują odpowiedzi i  rozmawiają o  tym, czego dotyczy obejrzany fragment: przede wszystkim tego, 
gdzie scena ma miejsce i kto w niej uczestniczy. Zapisz na tablicy niektóre z propozycji oraz zdania, co do 
których uczniowie mają różne opinie, a następnie odtwórz wybrany fragment, tym razem odsłaniając ekran 
i wyświetlając napisy w języku angielskim. Omów rozbieżności z uczniami.

5. Dialogi - Zapisz dialog ze sceny, którą zamierzasz wyświetlić. Każda wypowiedź powinna znajdować się na 
osobnej kartce. Zadanie uczniów polega na tym, by w grupach umieścić wypowiedzi w kolejności i domyślić 
się, czego dotyczy scena. Na końcu odtwórz sekwencję, by uczniowie mogli sprawdzić, czy poradzili sobie 
z zadaniem.

6. Rozpoznawanie wypowiedzi - Podobne do poprzedniego ćwiczenie, ale tym razem napisy rozłożone są na 
podłodze (jeden zestaw przed każdą grupą złożoną z trzech lub czterech uczniów). Odtwórz fragment; gdy 
uczeń usłyszy jedno z zapisanych zdań, musi podnieść kartkę, za której jest ono zapisane, zanim ubiegnie go 
inna osoba z grupy (w tym przypadku wystarczy zapisać na kartkach jedynie wybrane zdania).

7. Różnice w  dialogu - Napisz scenariusz do dialogu, który chcesz pokazać podczas lekcji, wprowadzając 
pewne zmiany. Zadanie uczniów polegać będzie na dostrzeżeniu różnic. Możesz rozdać im scenariusz przed 
odtworzeniem nagrania lub po nim, a twój scenariusz może zawierać także opisy scen i dialogi oraz wskazówki 
dla aktorów.
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8. Jak często – Rozdaj kartki zawierające kilka często powtarzanych 
zwrotów (lub zachęć uczniów, by sami je zapisali), a  następnie 
opisz fragment nagrania, który zamierzasz im pokazać (przybliżając 
im wątek, scenę i postacie). Zadanie polega na umieszczeniu fraz 
(lub słów) w  kolejności, zgodnie z  częstotliwością ich pojawiania 
się. Odtwórz nagranie i  poproś uczniów o  sprawdzenie swoich 
odpowiedzi. Jest to doskonałe ćwiczenie na obserwację.

9. Zasłonięty ekran – Do tego ćwiczenia będziesz potrzebować karteczek samoprzylepnych. Zaklej nimi ekran, 
a następnie odtwórz scenę (jeśli wolisz, po prostu użyj stop-klatki). Uczniowie zadają ci pytania zamknięte 
(Tak/Nie) na temat tego, co słyszą; po każdej twierdzącej odpowiedzi, odklejasz jedną karteczkę. Zachęcasz 
tym uczniów do mówienia, nawet jeżeli robią to tylko po to, by obejrzeć niezasłonięte nagranie.

10. Język ciała - Uczniowie oglądają scenę, w  której bardzo istotna jest komunikacja niewerbalna między 
przynajmniej dwiema postaciami. Koncentrują się na wybranej osobie i zapisują, co robi z rękami (gesty), 
oczami (kontakt wzrokowy), ruchami (postawa) i twarzą (zadowolony/smutny wyraz twarzy). Mogą następnie 
dopasować niektóre z tych gestów do dialogu, albo wymyślić dialog, który mógłby zastąpić gesty.

11. Co się zdarzyło dalej? - Rozpocznij odtwarzanie sceny, a  następnie ją zatrzymaj. Poproś uczniów, 
aby spróbowali odgadnąć, co zdarzy się dalej (mogą używać przy tym form czasu przyszłego lub trybu 
przypuszczającego). Zapisz ich domysły na tablicy, a  następnie kontynuuj odtwarzanie by sprawdzić, 
czy komuś udało się odgadnąć (możesz także poprosić, by uzasadnili swoje przewidywania, korzystając 
ze wskazówek wizualnych lub werbalnych). Alternatywą dla tego ćwiczenia jest umożliwienie uczniom 
odgadnięcia, co właśnie się stało, a następnie odtworzenie poprzednich zdarzeń (w tym przypadku uczniowie 
będą posługiwali się formami czasu przeszłego).

12. Odtwarzanie wstecz - Wybierz sekwencję z  wartką  akcją, najlepiej do tego celu posłużyć  się scenami 
komediowymi. Następnie odtwórz sekwencję wstecz, przewijając materiał do tyłu. Uczniowie mają opisać to, 
co widzieli, układając wydarzenia we właściwej kolejności. 

13. Lektor – Do tego ćwiczenia najlepszy jest film animowany, np. 
Animacja gramatyczna do kursu English Class. Odtwórz fragment 
kilkakrotnie z wyłączonym dźwiękiem i napisami. Pracując w grupach, 
uczniowie mają napisać dialogi na podstawie obrazu, a następnie 
odegrać je przed całą  klasą. Po obejrzeniu wszystkich scenek 
przygotowanych przez uczniów, odtwórz sekwencję z  dźwiękiem 
i napisami. (Inna opcja: możesz posłużyć się reportażem z podróży 
i poprosić uczniów o napisanie narracji).

14. Który z nich widziałeś? – W oparciu o wybraną scenę przygotuj dla uczniów listę pytań do filmu. Po obejrzeniu 
fragmentu, rozdaj pytania i poproś o udzielenie odpowiedzi. W przypadku uczniów mniej zaawansowanych 
językowo, zadanie może polegać na zaznaczeniu kwestii, którą usłyszeli. Następnie podziel uczniów na grupy 
i powiedz im, że ich zadanie polegać będzie na opracowaniu własnej listy pytań w oparciu o kolejną scenę. 
Odtwórz fragment dwukrotnie, z przerwą, aby umożliwić uczniom dyskusję i zapisanie pytań. Następnie 
grupy zadają sobie nawzajem pytania, zdobywając punkt za każde pytanie, na które inna grupa udzieliła 
błędnej odpowiedzi.
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15. Gra w  kolory - Nauczyciel wybiera kilka kolorów i  zapisuje je na tablicy. Uczniowie oglądają fragment 
nagrania, zwracając uwagę na kolory na ekranie i odniesienia do nich w dialogach. Następnie nauczyciel 
(lub uczniowie w grupach) zadają pytania, na które odpowiedzią jest nazwa koloru (np. „Jakiego koloru był 
kapelusz mężczyzny?”).

16. Wypełnianie luk - Wybierz film, w  fabule którego następuje kilka zwrotów akcji. Odtwórz początek, 
a  następnie koniec. Pracując w  małych grupach, uczniowie rekonstruują zdarzenia, które miały miejsce 
pomiędzy początkiem a końcem. Na koniec odtwórz środkową scenę, aby mogli sprawdzić, czy ich domysły 
były słuszne.

17. Otwór w telewizorze - przykryj ekran kawałkiem papieru z wyciętym 
w  nim otworem. Odtwórz film, np. film komunikacyjny do kursu 
English Class, przy czym uczniowie widzą tylko część ekranu. Ich 
zadanie polega na odgadnięciu, co działo się na zakrytych papierem 
częściach ekranu. Następnie odsłoń ekran całkowicie i odtwórz całą 
sekwencję, aby mogli sprawdzić, czy ich domysły były słuszne.

18. Dzielony ekran – Będziesz potrzebować dużej planszy lub kartonu. Umieść ją pośrodku ekranu, dzieląc go 
na połowę. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy i siedzą po przeciwnych stronach ekranu. Odtwórz scenę. 
Następnie, w parach, uczniowie omawiają to, co widzieli. Zapisz kilka odpowiedzi, a następnie odtwórz film 
na pełnym ekranie.

19. Dopasowywanie przymiotników - Zapisz kilka przymiotników 
odnoszących się do cech osobowości, a  następnie odtwórz film, 
w  którym pojawiają się różne postaci. Zanotuj imiona postaci, 
a  następnie odtwórz fragment ponownie. Tym razem uczniowie 
muszą przypisać przymiotniki poszczególnym bohaterom 
i porównać swoje listy w parach lub małych grupach.

20. Pantomima - Wybierz taki film, w którym pojawiają się co najmniej dwie postaci, i który zawiera dużo ruchu 
i  gestów. Poproś uczniów o  przyjęcie poszczególnych ról, pokazując im postaci w  stop-klatce. Odtwórz 
fragment z  wyłączonym dźwiękiem; zadanie uczniów polega na odegraniu sceny bez słów w  grupach 
(konieczne może okazać się kilkukrotne odtworzenie sekwencji, aby uczniowie w  pełni opanowali dany 
fragment). Następnie odtwórz fragment ponownie (uczniowi nadal odgrywają pantomimę), ale z dźwiękiem. 
Sprawdź, czy uczniowie zdołali zrozumieć lub zapamiętać wypowiedzi.

21. Szybki wywiad - Jest to bardzo prosty sposób, by zachęcić uczniów do przeprowadzenia wywiadów w parach. 
Odtwórz film, a następnie ty sam(a) albo jeden z uczniów przeprowadzających wywiad zatrzymuje nagranie, 
aby uczniowie mogli zadać swoim partnerom pytania dotyczące obejrzanego fragmentu: „Co się dzieje?”, „Co 
powiedzieli?”, „Co ty myślisz na ten temat?”, „Co się stanie?”.

22. Wideoklipy - Odtwórz piosenkę (wybierz taką, której Twoi uczniowie raczej nie będą znali) i zachęć ich do 
dyskusji na temat wideoklipu, który powinien jej towarzyszyć. Na koniec pokaż im nagranie wideo, aby 
porównali je z własnymi pomysłami.
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Jestem pewien, że większość doświadczonych 
nauczycieli mogłaby do powyższej listy dodać co 
najmniej kilka własnych pomysłów, które regularnie 
wykorzystują podczas swoich zajęć. Biorąc pod uwagę, 
że coraz więcej sal lekcyjnych wyposażonych jest w 
komputery i dostęp do Internetu, nie ma powodu, by 
nie korzystać z nagrań podczas zajęć. 

Mówi się, że technologia nie zastąpi wszystkich 
nauczycieli, ale tylko tych, którzy z niej nie korzystają. 
Nie ulega wątpliwości, że tempo innowacji i ich 
entuzjastyczne przyjmowanie przez młodych ludzi 
sprawia, że nauczyciel staje w nowoczesnej klasie 
przed uczniami, którzy nie rozstają się z technologią i 
oczekują, że będą korzystać z nowoczesnych rozwiązań 
także podczas lekcji. Jako nauczyciele musimy być 
elastyczni i dostosować nasze metody pracy tak, by 
uwzględniały te oczekiwania.

Nie myślimy o nagraniach wideo jako nowoczesnych 
materiałach dydaktycznych, bo od lat korzystamy z 
nich na zajęciach z języka angielskiego. Zawsze były 
one jednak czymś wyjątkowym, rodzajem nagrody, 
sposobem na podsumowanie omawianego tematu 
lub motywowanie uczniów, którzy z większym 
zaciekawieniem oglądali fragmenty swoich ulubionych 
filmów lub wywiady z gwiazdami. Takie zajęcia 
organizowane były może raz w miesiącu i postrzegane 
jako dodatek, a nie istotna część programu nauczania.

Pora to zmienić, bo kontakt z autentycznym językiem 
poprzez powiązane z podręcznikiem filmy może 
znacznie poprawić wydajność uczenia się, zmienić 
dynamikę zajęć, zapewnić im większą różnorodność, a 
uczniom dać dostęp do autentycznych, stymulujących 
i bogatych językowo treści poprzez medium, z którym 
czują się komfortowo.



Nagrania wideo naśladują interakcję językową w 
sposób naturalny i autentyczny, ponieważ komunikacja 
niewerbalna (np. gesty) odgrywa ogromną rolę w 
rozumieniu przekazu, a postęp technologiczny sprawia, 
że   nawet tak oczywiste formy komunikacji, jak rozmowy 
przez telefon powoli wypierane są przez Skype, Google 
Hangouts i inne aplikacje wideokonferencyjne.

W badaniach dowiedziono, że zastąpienie nagrań 
audio sekwencjami wideo przynosi lepsze rezultaty pod 
względem rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu 
czy pojmowania zagadnień gramatycznych, a poza 
tym sprzyja budowaniu umiejętności uniwersalnych, 
poprawia wydajność uczenia się, zwiększa motywację, 
a także ułatwia ponowne wykorzystanie materiałów i 
czyni je bardziej interesującym.
 

Powinniśmy nauczyć się wykorzystywać krótkie 
fragmenty nagrań wideo, aby pomóc uczniom 
budować takie podstawowe umiejętności jak myślenie 
krytyczne, przewidywanie i modelowanie dzięki 
medium, które zarazem motywuje do nauki i wzbogaca 
zajęcia. Dlatego zamiast przygotować oddzielne lekcje 
z wykorzystaniem nagrań wideo, należy uwzgldniać je 
w codziennych zajęciach. 

Mam nadzieję, że, podobnie jak ja, postrzegasz 
nagrania wideo jako atrakcyjne narzędzie, z którego 
będziesz korzystać  podczas lekcji, aby tchnąć więcej 
życia w „przerabianie” podręcznika, a przez to 
motywować uczniów do nauki i stawiać przed nimi 
nowe wyzwania. Ucząc z wykorzystaniem filmów 
nie tylko wpajamy zasady gramatyczne na potrzeby 
testów, ale przekazujemy dzieciom umiejętność 
komunikacji, korzystając z medium, które doskonale 
znają i lubią. 


