
Klasa IV – język polski (środa – 1 kwietnia)

Witam Was ponownie, drodzy Uczniowie! Mam nadzieję, że jesteście zdrowi…? Liczę też na to, że 
odbyliście już (oczywiście w wyobraźni) podróż do Mirmiłowa…?

Temat: Poznajemy język komiksu

I. Na początku proszę, abyście zapoznali się z tekstem piosenki Majki Jężowskiej i na jej podstawie 
wyciągnęli wnioski:

 Co takiego najbardziej lubi osoba mówiąca?
Czym charakteryzują się komiksy?

Majka Jeżowska 

Komiksy, magiczne obrazki 
Jeden woli Lady Pank, 
Drugi za to lubi tran. 
Ten by wszystko dał za ptysie, 
Tamten kocha tylko misie. 
Ten kolego klocki Lego, 
Ale ja się śmieję z tego. 

Mnie nie bawi z klocków domek, 
Za to Tytus Romek i Atomek. 
Komiksy, komiksy, magiczne obrazki,
 Pogonie i walki, pułapki, zasadzki. 
Podróże przez burze, kowbojskie ło ho! 
Komiksy – to jest to! 

Jeden woli Disneyland, 
Do zająca czuje wstręt. 
en uwielbia dyskoteki,
 Tamten tylko Jecky, Jecky. 
Gdy klasówka się nie uda, 
Wini za to Robin Horda.
 Ja do wilka robię oko,
Na mnie czeka Kajko i Kokosz.

Komiksy, komiksy, magiczne obrazki, 
Pogonie i walki, pułapki, zasadzki. 
Podróże przez burze, kowbojskie ło ho! 
Komiksy – to jest to! 

NOTATKA ( na podstawie tekstu tekstu piosenki)

Osoba mówiąca uwielbia komiksy , bo:



- mają obrazki,
- opowiadają o przygodach i podróżach,
- są ciekawe,
- pełne niezwykłych zdarzeń,
- wciągają,
- są zabawne,
- przedstawiają ciekawych bohaterów.

II.  W tej części zajęć spróbujemy zanalizować język komiksu. W tym celu weźcie do ręki lekturę
 i spróbujcie odszukać, w jaki sposób w komiksie wyrażane są: dźwięki, krzyk, myśli, wypowiedzi
bohaterów, wypowiedzi grupy osób, wypowiedzi narratora.
Na   podstawie  Waszej  pracy  sporządzimy  „Słownik  komiksowego  języka”.  Jak  w  przypadku
każdego słownika musimy pamiętać o alfabetycznym układzie haseł.

Słownik komiksowego języka 
Sposoby wyrażania różnych treści w komiksie 

dźwięki  –  zapisane  są  bezpośrednio  na  obrazkach,  zwykle  bardzo  dużymi,  drukowanymi  
i pogrubionymi literami; towarzyszą im wykrzykniki

 krzyk – oznaczony jest za pomocą pogrubionej, wyraźnej czcionki; im głośniej krzyczy bohater,
tym większą czcionką pisane są jego słowa

 myśli bohaterów – znajdują się w chmurkach nad głowami postaci, które formułują myśli

 wypowiedzi bohaterów – słowa wypowiadane przez postaci na głos umieszczone są w dymkach
prowadzących do ust postaci, która właśnie się wypowiada 

wypowiedzi grupy osób – umieszczone są bezpośrednio na obrazku nad głowami mówiących albo
w dymkach prowadzących do wielu postaci jednocześnie 

wypowiedzi narratora – informacje o czasie, miejscu i okolicznościach zdarzeń znajdują się w
prostokątnych ramkach zwykle umieszczonych w górnej części niektórych obrazków 5 

NOTATKA:

Nie musicie przepisywać całego słowniczka, ale zapiszcie np. dźwięki i podajcie przykład zapisu,
następnie np. wypowiedzi bohaterów i narysujcie chmurkę” itd. Jeżeli ktoś woli, to może przepisać
słowniczek.

III. Na zakończenie pozostało nam podsumowanie:

NOTATKA:

komiks  –  historia  opowiedziana  za  pomocą  obrazków,  na  które  naniesione  są  w  dymkach
wypowiedzi  i  myśli  bohaterów  oraz  krótkie  informacje  od  narratora.  Informacje  dotyczące
dźwięków, ruchu czy emocji znajdują się bezpośrednio nad obrazkiem.



Klasa IV – język polski (czwartek – 2 kwietnia)

W dalszym ciągu lekcja dotyczy lektury „Kajko i Kokosz…”

Temat: Malowanie słowami, czyli jak opowiedzieć komiksową historyjkę?

I. Na początku otwórzcie komiksy na s. 3 i przeczytajcie, co zdarzyło się pewnego dnia w chatce
Jagi  i  Łamignata.  Zwróćcie  uwagę  na  humorystyczną  wymowę  tego  fragmentu.  Następnie
samodzielnie  uporządkujcie  plan  zdarzeń  (można  przepisać  we  właściwej  kolejności  albo
ponumerować

NOTATKA – CZĘŚĆ  I:

Pomysł Jagi.
Zmartwienie Łamignata.

Efekt użycia niezwykłej fujarki.
Spokojne życie w chatce.

Próby podniesienia męża na duchu.

II  Teraz,  dla  scharakteryzowania  bohaterów  przeczytanego  przez  Was  fragmentu  sporządźcie
notatkę. 

NOTATKA – CZĘŚĆ II:

JAGA ŁAMIGNAT
zaradność brak wiary w siebie
spryt łatwowierność
pomysłowość naiwność

Zadanie (na +): Napisz, jaki przedmiot dała Jaga Łamignatowi.. Jak on  wyglądał i o jakich jego
niezwykłych  właściwościach  zapewniała  czarownica.  Możecie  też  zrobić  związany  z  lekcją
ciekawy rysunek.


