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Klasa  IV - 11.05.20r. 

 

Temat: Poznajemy  historię  powstawania  komiksu. 

 

1.Przeczytaj 

 Zanim  zaczniemy  rozmawiać  na  temat  świata  przedstawionego  w  komiksie  

"Kajko  i  Kokosz. Szkoła  latania" - najpierw  skupimy  się  na  samej  formie, jaką  jest  

komiks. 

 

 Na  egzaminie  mogą  się  pojawić  pytania  dotyczące  nie  tylko tego, o  czym  

opowiada  historia  Kajka  i  Kokosza, ale  też  jak  zbudowany  jest  komiks  i  jakich  

środków  przekazu  używa. I  właśnie  tym  się  dzisiaj  zajmiemy :) 

 

2. Obejrzyj  filmik ( trwa  około  15  minut ), który  przedstawi  Wam  między  innymi  

historię  komiksu, sposób  jego  tworzenia, tworzenie  filmów  na  podstawie  komiksów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg 

 

3. Ciekawostka - czy  wiecie, że  tak  naprawdę  pierwszym  polskim  komiksem  były  

"Przygody  Koziołka  Matołka"  autorstwa Kornela  Makuszyńskiego? 

 

4. Przyjrzyjmy  się  jak  zbudowany  jest  komiks. 

 Komiks  składa  się  przede  wszystkim  z  obrazków ( kadrów ), które  w  

zdecydowanej  mierze  przeważają  nad  tekstem. Bywa, że  na  niektórych  obrazkach  w  

ogóle  nie  ma  tekstu  albo  jest  go  niewiele. Z  tego  powodu  niektórzy  krytycy  literaccy 

uważali  komiks  za  gorszy  gatunek  literatury, w  którym  nie  ma  pięknie  zbudowanych  

zdań  i  wypowiedzeń, a  język  jest  bardzo  ekonomiczny  i  skrótowy. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg
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Zwróćcie  uwagę, na  sposób  przedstawiania  wypowiedzi  bohaterów  i  narratora. 

W  przypadku  tutaj  zamieszczonego  komiksu  wypowiedź  narratora  zamieszczona  jest  w  

żółtym  prostokącie  i  znajduje  się  w  rogu  obrazka. 

 

Pierwszy  dymek  oznacza  wypowiedź  bohatera. Następny  jego  

myśli, natomiast  w  ostatnim  zamieszczane  są  wyrazy  

dźwiękonaśladowcze, których  w  komiksach  jest  bardzo  dużo.       

 

 

 

 

 

Wyrazy  dźwiękonaśladowcze - jak  wskazuje  nazwa - naśladują  

dźwięk, np. bum!, trach!, ała!  

Czasem  w  tego  typu  dymkach  mogą  się  pojawić  rysunki - np. 

błyskawica, która  w  zależności  od  sytuacji  przedstawionej  w  komiksie  może  

oznaczać  burzę  albo  gniew. 

 

5. Zapisz  w  zeszycie. 

Komiks  jest  opowieścią  graficzną ( obrazkową ). Może  być  zrealizowany  przy  użyciu  

różnych  technik  plastycznych  i  w  różnorodnych  konwencjach. Składa  się  co  najmniej  

z  dwóch  kadrów, których  układ  odpowiada  przebiegowi  fabuły. Tekst  jest  

wkomponowany  w  obraz. Dialogi  i  myśli  bohaterów  prezentowane  są  w  tzw. dymkach.  

 


