ĆWICZENIA

DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprezentować przykładowe ĆWICZENIA do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych poruszające zagadnienia z filmu „CHATA”.
Jest to poruszająca opowieść o niezwykłej podróży, która pozwala zrozpaczonemu ojcu na nowo odnaleźć
sens życia i odkryć ostateczną prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu.
Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga wspaniałych dzieci. Pewnego dnia jego rodzinę dotyka tragedia.
Najmłodsza córka Missy zostaje porwana. Wszelkie dowody wskazują na morderstwo, choć ciała nie udaje
się odnaleźć. Mack popada w coraz głębszą rozpacz, która powoli oddziela go od świata i rodziny. Kilka
lat po tragedii otrzymuje tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej chaty, w której rozegrał się dramat Missy.
List wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen wątpliwości i obaw Mack decyduje się na spotkanie
z nieznanym, które okaże się być niezwykłym doświadczeniem pozwalającym zrozumieć sens rodzinnej
tragedii i zupełnie inaczej spojrzeć na życie i świat.
Film może być okazją do rozmowy z młodzieżą na bardzo trudne tematy związane umieraniem, z radzeniem
sobie z rozpaczą po śmierci bliskich. Może być również pretekstem do rozmowy z uczniami na wiele innych
tematów np., nie zawsze ktoś jest dobry albo zły; każdy inaczej radzi sobie z trudnościami w życiu;
jak wykorzystać czas, aby go dobrze przeżyć.
Proponując Państwu poniższe ćwiczenia, mamy nadzieję że mogą one uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne, bądź
być bazą do rozmowy z uczniami w czasie godziny wychowawczej.
Zapraszamy do kin!

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA
DO OMÓWIENIA FILMU

ETAP KSZTAŁCENIA:

gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

UWAGA WSTĘPNA:

Przed obejrzeniem filmu warto przygotować uczniów na zmierzenie się z trudnymi tematami śmierci
i wybaczenia. Można porozmawiać z młodzieżą o ich doświadczeniach związanych ze stratą bliskiej osoby
albo – bezpieczniej – o dziełach sztuki (książkach, filmach), które ten temat podejmują.

ĆWICZENIE I.
Przypomnij uczniom przypowieść o Wodospadzie, którą Mack opowiadał swoim dzieciom.
Następnie, zadaj uczniom pytania:
•
•
•

Czym jest modlitwa?
Co daje nam modlitwa?
O co najczęściej prosimy Boga?

Wyjaśnij różnicę między modlitwą o rzeczy materialne a sprawy duchowe.

PRZYPOWIEŚĆ O WODOSPADZIE:
Bohaterką legendy była indiańska księżniczka, jedyne dziecko starzejącego się ojca. Wódz, który uwielbiał
córkę starannie wybrał dla niej męża, młodego wojownika i wodza plemienia Clatsop, bo wiedział, że dziewczyna go kocha. Oba plemiona zebrały się na weselną ucztę, ale niedługo przed uroczystościami zaczęła się
wśród nich rozprzestrzeniać straszliwa choroba. Zmarło wielu ludzi. Wodzowie i starsi zasiedli w kręgu, by
się naradzić, jak powstrzymać zarazę, która dziesiątkowała wojowników. Najstarszy szaman opowiedział że
kiedy jego ojciec był stary i liski śmierci, wywróżył straszną chorobę, która zabije współplemieńców i którą
będzie można powstrzymać tylko wtedy, gdy czysta i niewinna córka wodza dobrowolnie odda życie za swój
lud. Żeby spełnić proroctwo, dziewczyna musi z własnej woli wspiąć się na urwisko nad Wielką Rzeką i skoczyć na skały. Przed radę sprowadzono dwanaście młodych kobiet, córek wodzów. Po długich rozważaniach
starsi postanowili, że nie poproszą o tak cenną ofiarę, opierając się tylko na legendzie, której prawdziwości
w dodatku nie są pewni. Ale choroba nadal się rozprzestrzeniała, aż w końcu zapadł na nią również młody
wódz, przyszły mąż księżniczki. Dziewczyna, która go kochała, wiedziała że coś trzeba zrobić, więc pocałowała go w czoło i wymknęła się z obozu. Całą noc i następny dzień zabrało jej dotarcie do miejsca, o którym
mówiła legenda, do wysokiego urwiska górującego nad Wielką Rzeką i otaczającymi ją ziemiami. Dziewczyna pomodliła się, składając siebie w ofierze Wielkiemu Duchowi, a następnie bez wahania rzuciła się na
skały. Proroctwo się spełniło i następnego ranka chorzy wyzdrowieli. W obozie zapanowała wielka radość,
dopóki młody wojownik nie odkrył, że jego narzeczona zniknęła. Kiedy wieść o tym, co się stało, rozeszła
się wśród ludzi, wielu wyruszyło na jej poszukiwania. Gdy w milczeniu zebrali się wokół zgruchotanego
ciała dziewczyny leżącego u postawy urwiska, zajęty żalem ojciec zawołał Wielkiego Ducha, pytając, czy
jej ofiara zostanie zapamiętana. W tym momencie z miejsca, z którego skoczyła księżniczka, zaczęła spadać
woda, zamieniając się w drobną mgłę i powoli tworząc piękną sadzawkę u stóp zgromadzonych.1
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ĆWICZENIE II.
W filmie „Chata” w reżyserii Stuarta Hazeldine’a, Trójca Święta przedstawiona jest w ludzki sposób.
Opisz jak odebrałeś poszczególnych bohaterów, jakie cechy posiadali, czym wyróżniał się każdy z nich:

•

BÓG

- przedstawiony pod postacią kobiety,
- nazywany Tatą lub Elouisą,
- kochająca, ciepła, serdeczna, dobra,
- wierzy w to że odbuduje relacje z Mackiem.

•

DUCH ŚWIĘTY

- kobieta o imieniu Sarayu co oznacza
„powiew wiatru”,
- zbiera łzy,
- jest uzdrowicielką, siłą twórczą działania,
- zajmuje się Ogrodem.

•

SYN BOŻY

- mężczyzna, Jezus,
- najbliższy ludzkiej postaci,
- Mack najszybciej nawiązuje z nim więź.

Przeprowadź z uczniami dyskusję, zadając pytania:
•
•
•

Czy przedstawienie Trójcy Świętej pod ludzką postacią ułatwia im kontakt z Bogiem?
Jak poszczególni uczniowie wyobrażają sobie Boga?
Jakie znają inne formy przedstawiania Trójcy Świętej

Wyjaśnij uczniom czym jest dogmat o Trójcy Świętej, jego pochodzenie i założenia.

ĆWICZENIE III.
Porozmawiaj z uczniami o historii Macka, jego rodzinie, tragedii która im się przydarzyła. Przedstaw każdą
z postaci, zwróć uwagę na ich wzajemne relacje, oraz sposób w jaki radzą sobie z sytuacją.
MACK
załamany, zły, obwiniający siebie i Boga.
NAN
pogrążona w żałobie, kierująca się do Boga, ufająca Bogu.

JOSH i KATE
obwiniają się o zaginięcie siostry.

ĆWICZENIE IV.
Przypomnij w jakiej sytuacji zaginęła Missy, (wypadek na jeziorze, Mack zostawił Missy samą, żeby ratować
tonącego Josha).

Czy którykolwiek z bohaterów może czuć się winny?
Wytłumacz że złą postacią był porywacz, nie żaden z członków rodziny.
Zapytaj uczniów, czy znają etapy żałoby, wytłumacz co dzieje się w każdym z nich.
•
•
•
•
•

ZAPRZECZENIE – Nie, to nie może być prawda. To na pewno jakaś pomyłka.
GNIEW – Za co to spotyka akurat mnie? Są na tym świecie gorsi ludzie, którzy na to zasłużyli.
TARGOWANIE – Jak bardziej o siebie zadbam, to może się poprawi. Jak będę się więcej modlił,
to wyzdrowieję.
DEPRESJA – To wszystko nie ma najmniejszego sensu.
AKCEPTACJA – Teraz już nic nie zmienię, muszę się pogodzić z losem.

ĆWICZENIE V.
Mack dostaje tajemniczy list od Boga, kiedy decyduje się na spotkanie, może porozmawiać z całą Trójcą
Świętą. Opisz jak Mac podchodzi do każdej z Postaci, jakie pytania Im zadaje, do kogo ma największy żal,
z kim najłatwiej mu rozmawiać.

•

ELOUISA

Człowiek stworzony jest do kochania,
żal i złość blokują dostęp do Boga,
wybaczenie to pierwszy krok do uleczenia.

•

SARAYU

Nazywana jest siłą twórczą, działaniem.
Jest uzdrowicielką, zbiera łzy.
Zajmuje się ogrodem.

•

JEZUS

Mack znając Go pod ludzką postacią, podchodzi
do Niego z większą ufnością niż do pozostałych
postaci. Jezus pomaga mu się uspokoić w momencie
paniki, mówiąc do niego, będąc przy nim w myślach.
Dzięki bezgranicznemu zaufaniu jakim Mack
obdarował Jezusa, jest w stanie chodzić po wodzie.
Jezus pokazuje Mackowi, że bezgraniczna
wiara czyni cuda.

ĆWICZENIE VI.
Przypomnij uczniom ogród Sarayu. Porozmawiajcie o tym jak wyglądał, jakie rośliny się w nim znajdowały.
Wyjaśnij ich symbolikę.
•
Dziki zabałaganiony ogród oznacza wszystkich ludzi na świecie. Są w nim zarówno piękne rośliny
i kwitnące kwiaty, ale znajdziemy tam również chwasty i trujące korzenie.
•
Sprzątanie w ogrodzie to oddzielanie dobra od zła, Sarayu uczy Macka że nie zawsze trujący korzeń
pozostanie trujący. Po połączeniu z pięknym kwiatem stworzy lekarstwo.
Zapytaj uczniów o ich odczucia, które złe uczynki można wyleczyć dobrymi.

ĆWICZENIE VII.
Spacer Jezusa i Macka kończy się przy schodach prowadzących na górę. Jezus prosi, aby dalej Mack poszedł
sam, zapewniając go, że w dalszym ciągu przy nim będzie. Kiedy Mack dochodzi do końca ścieżki widzi ślepy
zaułek. Mając w myślach słowa Jezusa „Idź dalej” jest w stanie przeniknąć przez skały.
Zastanów się z uczniami, w jakich sytuacjach człowiek potrzebuje motywacyjnego wsparcia od Boga.

ĆWICZENIE VIII.
Bóg/Tata objawia się Mackowi pod kolejną postacią. Tym razem jest Indianinem. Wybierają się na wędrówkę,
po drodze odkrywają mnóstwo symboli. Omów je z uczniami.
(przypomnij uczniom przypowieść o Wodospadzie).

WĘDRÓWKA
POD GÓRĘ
ZNAK
NA KAMIENIU
TOWARZYSTWO
W CZASIE WĘDRÓWKI
MIEJSCE
ODNALEZIENIA
CIAŁA MISSY

Symbolizuje duchową drogę jaką musi
przebyć Mack, żeby pogodzić się
z sytuacją.
Ten sam symbol Mack widział w chacie
kiedy szukali Missy.
Obecność Boga w czasie rzeczywistej wędrówki,
oznacza jego duchowe wsparcie w dalszej drodze.
Mack nie mógłby dokonać tego sam,
bez pomocy wiary.
Missy odnaleziono w takiej samej grocie
w jakiej pochowany był Jezus.

PRZYGOTOWANIE
CAŁUNU

Owinięcie Missy, schowanie jej ciała przed złem.

ZABIERANIE MISSY
DO DOMU

Wędrówka w dół, podczas której Mack powtarza
„Wybaczam Ci” myśląc o zabójcy córki.

TRUMNA MISSY

Trumna wykonana przez Jezusa, Mack
powierza ciało Missy Jezusowi, tak jak
powierza Mu jej duszę.

KWIATY

Kwiaty w trumnie pochodzą z ogrodu Sarayu,
to dobre dusze które mają jej towarzyszyć
w dalszej drodze.

MIEJSCE POCHÓWKU

Missy pochowana jest w miejscu, które Mack
wykarczował samodzielnie z trujących złych
korzeni, ma to zapewnić Missy spokój.

ĆWICZENIE IX.
Bóg daje Mackowi wybór, może zostać z Nimi, bądź powrócić do rodziny. Rozważ za i przeciw jego decyzji.

ARGUMENTY ZA

ARGUMENTY PRZECIW

- zostaje z Bogiem,

- wróci do rodziny,

- będzie żył szczęśliwie,

- będzie żył w śród kochających go ludzi,

- szybko zobaczy się z Missy,

- wybaczy sobie i nauczy rodzinę
wybaczać,

- nie zazna już żadnego zła.

- pomoże rodzinie zakończyć żałobę

- ma szansę czynienia dobra na ziemi,

- pomoże żonie uporać się z poczuciem
winy.

