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SCENARIUSZ LEKCJI DO FILMU  
SMUTNO MI, CHOCIAŻ NIE WIEM CZEMU -  

DEPRESJA, NERWICE, LĘKI U MŁODYCH LUDZI 



CHARAKTERYSTYKA 

Odbiorcy 

Zajęcia adresowane są do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

Cel zajęć 

Celem zajęć jest: 
- dostarczenie uczniom wiedzy na temat przyczyn, objawów oraz przebiegu depresji 
- wskazanie różnych form pomocy przy leczeniu depresji 
- zwiększenie świadomości u młodych ludzi na temat rozpoznawania własnych emocji, stanów, 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

Czas trwania zajęć  45 minut 

Forma zajęć: 

• prezentacja filmu oraz komentarz eksperta 
• burza mózgów 
• praca w grupach 
• dyskusja moderowana przez nauczyciela 

Prowadzenie zajęć 

Zajęcia mogą odbywać się w ramach godziny wychowawczej. Scenariusz lekcji może być 
zrealizowany przez pedagoga szkolnego, wychowawcę bądź innego nauczyciela. 

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć: 

Integralną częścią zajęć jest projekcja filmu DVD, zatem niezbędne jest posiadanie odtwarzacza płyt 
DVD lub komputera wraz ze stacją DVD. 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ (45 MINUT) 

1. Wprowadzenie (8 minut) + praca indywidualna + dyskusja 

Nauczyciel informuje uczniów o temacie zajęć i zadaje uczniom pytanie: 
• co to jest depresja?  
Prowadzący uważnie przysłuchuje się wypowiedziom uczniów. W razie konieczności zadaje 
pomocnicze pytania.  
Następnie prosi uczniów, aby wypisali na kartkach sytuacje, które kojarzą im się z następującymi 
stanami emocjonalnymi: lęk, smutek, przygnębienie, osamotnienie. Prosi kilku uczniów o 
odczytanie swoich wypowiedzi i zapisuje je na tablicy.  

2. Prezentacja filmu (16 minut) 

Nauczyciel informuje uczniów, że w dalszej części zajęć obejrzą film „Smutno mi, chociaż nie 
wiem czemu - depresja, nerwice, lęki u młodych ludzi”.  

3. Analiza filmu (8 minut) + dyskusja 

Nauczyciel prosi uczniów, aby spojrzeli na tablicę, na której wypisane zostały sytuacje kojarzące się 
im z danymi stanami emocjonalnymi. Zadaje im pytanie - czy w takich sytuacjach poprosiliby 
kogoś o pomoc? Jeśli tak, to do kogo zwróciliby się? Jeśli nie, to dlaczego? 

Następnie prowadzący zajęcia prosi uczniów, aby podzielili się na 4 lub 6 kilka grup, w zależności od 
ilości osób w klasie (ważne, żeby była to parzysta ilość grup). Połowa uczniów ma zastanowić się 
wspólnie nad pytaniem - jakie są przyczyny zachorowania na depresję? 
Druga część klasy w tym samym czasie ma zastanowić się nad zagadnieniem: jak są objawy 
depresji? Czy łatwo jest rozpoznać osobę chorą na depresję? 

Prowadzący zajęcia wybiera przedstawicieli grup, którzy na forum klasy prezentują, wspólnie 
opracowane odpowiedzi. Nauczyciel uważnie przysłuchuje się wypowiedziom, a następnie zapisuje 
na tablicy przyczyny oraz objawy depresji. Kieruje pracą klasy, tak, aby wśród przyczyn wyodrębnić 
te, które mają: 
- charakter biologiczny (czyli: wiążą się ściśle ze zdrowiem fizycznym i ogólną kondycją organizmu 

oraz genetyczna podatność na zachorowanie na depresję) 
- charakter społeczny (wydarzenia i sytuacje, które mają miejsce w grupie, w której na co dzień 

funkcjonujemy)  
- charakter psychologiczny (np. niską samoocena danej jednostki, stres, negatywne myślenie 

zaburzenia lękowe) 
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Nauczyciel prosi drugą część klasy o przedstawienie objawów depresji. Zwraca uwagę, że bardzo 
trudno jest rozpoznać depresję w pierwszym jej stadium. Następnie przechodzi do dalszej części 
lekcji - wypowiedzi psychologa, który wyszczególni poszczególne etapy depresji.  

4. Prezentacja komentarza eksperta - psychologa (ok. 7 minut) 
Nauczyciel informuje uczniów, że w dalszej części zajęć obejrzą komentarz eksperta. 

5. Podsumowanie (5 min) 

Nauczyciel podsumowuje lekcję, zwracając uwagę, że depresja jest niebezpieczną chorobą. 
Nieleczona może prowadzić do śmierci. Zwiększa się niestety odsetek młodych osób, 
podejmujących próby samobójcze, które kończą się śmiercią. 
Depresja w pierwszym stadium kojarzona jest często z lenistwem lub buntem w okresie dojrzewania. 
Jest trudna do rozpoznania, nawet przez osoby nią dotknięte. Dlatego tak ważne jest 
obserwowanie, zarówno siebie, jak i osób ze swojego otoczenia. Depresja nie zawsze objawia się 
„typowo”, czyli przez smutek, przygnębienie, często jest to brak koncentracji, problemy ze snem, 
drażliwość i agresja. Ważne, żeby w sytuacjach, w których nie potrafimy sobie poradzić, zwrócić się 
o pomoc - czy to do zaufanej osoby dorosłej czy też do psychologa.
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