
 
 
 
Temat: O CZYM SZUMI LAS 
 

Zwierzolas to dom dla wielu małych stworzeń: myszy, wiewiórek, ptaków. Nie zawsze jednak 
czują się one w nim bezpiecznie – muszą uważać, by nie zostać pożartymi przez większe i 
silniejsze drapieżniki. Szczególnie groźny jest lis Rudolf, który uwielbia polować na – 
zdawałoby się – bezbronne myszy, jak chociażby babcia Leona Myszomędrka. Ta próba 
prowadzi do prawdziwej rewolucji. 
  
Myszomędrek wraz z przyjaciółmi postanawiają działać! Chcą wprowadzić ustawę o życiu 
wszystkich zwierząt w zgodzie i zaprzestaniu wzajemnego zjadania się. Przekonanie 
drapieżników do nowego pomysłu będzie prawdziwym wyzwaniem. Czas pokaże, czy mu 
podołają. 
 
Tematy do rozmowy z dziećmi po projekcji filmu: 
 

 
1) Zagrożenia: 

a) Myszki, ptaszki boją się grapieżników, a drapieżniki ludzi, porozmawiajcie w klasie o tych 
zagrożeniach. A na jakie zagrożenia narażone są dzieci w Waszym wieku? 

b) Co możemy zrobić, kogo poprosić o pomoc gdy czujemy się zagrożeni?  
 

2) Demokracja: 
a) Myszkomędrek wraz z innymi zwierzętami postanawia spisać prawa, aby zwierzęta żyły w 

zgodzie. Jakie zasady są zdaniem dzieci najważniejsze. Jak ustalały przyjęcie zasad? 
b) Czy wiesz co to jest konstytucja? Co daje wszystkim dzieciom i dorosłym?  

 
 

ZADANIE  
1. 
O czym szumi las to animacja lalkowa. W filmie grają lalki.  Wraz z kolegami przynieś co szkoły po 
lalce/misiu czy innej maskotce. Odegrajcie w grupach scenkę z użyciem Waszych lalek. Poproś 
nauczycielkę o zrobienie zdjęcia Waszej scenki. Prześlij ją na adres kino@jarocin.pl z opisem  (3 
zdania) o czym była Wasza scenka.  
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2. 
Ojczyzna. Las z filmu jest ojczyzną zwierząt. Wybierz jedną ze scenek wierszyka o Ojczyźnie i zilustruj 

ją. Przygotujcie w klasie wystawę waszych prac.  
 
Joanna Olech, Kto ty jesteś? 
Patriotyzm nie ma koloru. 
Jestem patriotą, a nie patriotom. Lubię język polski. 
(…) 
Uczę się. Jestem patriotą.  
Kasują bilet w autobusie. Jestem patriotką. 
Pomagam. Jestem patriotą. 
Dużo czytam. Jestem patriotką. 
Nie marnuję wody. Jestem patriotą. 
Kibicuję polskim sportowcom. Jestem patriotką.  
Umiem przeprosić. Jestem patriotą.  
Karmię ptaki zimą. Jestem patriotą. 
Zamalowałam wulgarny napis na murze kamienicy. Jestem patriotką. 
Nie niszczę zieleni. Jestem patriotką. 
Wiem, skąd jestem. Z babcią rozmawiam gwarą (…) 
Nie wyzywam, nie biję. Jestem patriotą. 
Jesteśmy równi, choć różni. Każdy ma prawo być patriotą. 
Naprawiłem co zepsułem. Jestem patriotą. 
Posadziłam drzewo. Mama mi pomogła. Jestem patriotką. 
Porządkujemy z dziadkiem opuszczony cmentarz. Jesteśmy patriotami. 
Jak dorosnę, będę głosowała. Jestem patriotką. 
Sprzątam po moim psie. Jestem patriotą. 
Nie ściągam. Jestem patriotką.  
Poznają języki obce. Jestem patriotką. 
Nie dokuczam zwierzętom. Jestem patriotą.  
Wiem, skąd się wziął francuski cesarz w naszym hymnie. I o co chodzi z tym przewodem. 
Jestem patriotką.  
A Ty? 
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