
Temat: „Biblioteka poleca:  
Sposób na nudę – tworzymy komiks” 

 
 

Cele: kształcenie umiejętności  

 kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, 

 odczytywania i tworzenia komiksu, 

 

Metody i formy: praca indywidualna, tworzenie własnego tekstu i grafiki, 

 

Środki dydaktyczne: kartki papieru, kredki, pisaki, dostęp do Internetu 

 

 

 

Przebieg: 

 

1. 

Dzień dobry, 

proponuję Wam, drodzy Uczniowie, zabawę z komiksem. 

Do przeprowadzenie zajęć potrzebujemy – kartkę papieru (A4), kredki lub pisaki  

i trochę chęci. 

 

2. 

Na początek trochę informacji: 
Komiks – to historia składająca się z obrazków i tekstu; 

Nazwa pochodzi od angielskiego zwrotu „comic strip”, który upowszechnił się jako 

„comics”; 

 

3. 

Zastanówcie się: czy przeglądaliście lub czytaliście kiedyś komiks? (część z Was  

z pewnością, bo przecież lektura „Kajko i Kokosz i Szkoła Latania” to właśnie 

komiks). 

 

Czy wiecie jak powstaje komiks? 

By stworzyć komiks najważniejszy jest pomysł. Scenarzysta, czyli twórca 

scenariusza, gdy ma gotową fabułę, wysyła ją rysownikowi, który stara się ją ożywić 

swoimi rysunkami. Rysownik najpierw przygotowuje storyboard, czyli bardzo proste 

rozplanowanie kadrów i plansz. Następnie, po akceptacji wydawcy, tworzy gotowe 

ilustracje. Czasem komiks przygotowuje wielu specjalistów. 

Uwaga! Ważne: 

 pojedynczy rysunek na stronie komiksu (jedno „okienko”) nazywamy 

kadrem; 

 jedna strona komiksu – to plansza komiksowa; 

Zdarza się także, że całą pracą zajmuje się jedna osoba – wtedy mamy do czynienia  



z komiksem autorskim -TAK JAK MY TERAZ. 

 

4. Zanim sami spróbujecie zrobić komiks przyjrzyjcie się kadrowi. Zwróćcie 

uwagę jak prezentowane są wypowiedzi. 

 

 

   
 

Wypowiedzi bohaterów prezentowane są w „dymkach”. 
Dymek owalny stosowany jest do zwyczajnych wypowiedzi.  

Pojawiają się też dymki przypominające gwiazdę, które oznaczają krzyk, gniew lub 

wyrażają inne emocje.  

Dymek przypominający znaki dymne oznacza niewypowiedziane myśli bohatera. 

Dymek bez „dzióbka” oznacza wypowiedź narratora. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Jakie dymki pojawiają się najczęściej? 



 
 

  
 

Najczęściej pojawia się dymek owalny, ponieważ jest stosowany do zapisania 

zwyczajnych wypowiedzi, dymki przypominające znaki dymne, oznaczające 

niewypowiedziane myśli bohaterów, są rzadsze, podobnie jak dymki przypominające 

gwiazdę, oznaczające krzyk lub wyrażające emocje postaci.  

 

5. Czy wiecie jak poprawnie należy czytać dymki, czyli jak czytać komiks? 
- czytamy od góry do dołu; od lewej strony do prawej); 

 

   
 

6. Pamiętajcie, że postać, której przygody będziecie opisywać, można 

narysować baaardzo prosto. Obejrzyjcie krótki filmik pod takim adresem: 
 

Jak narysować komiks?(My3Rysuj z Nami)  

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&sxsrf=ALeKk00EL

3vO__9AopGawPzxt_PAX8u21Q:1584888557480&q=jak+narysowa%C4%87+kom

iks?(My3+Rysuj+z+Nami)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipg-

j7qa7oAhUNIMUKHR90CakQBSgAegQIBRAv&biw=1034&bih=588  

 

 

 

7. Proste? 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&sxsrf=ALeKk00EL3vO__9AopGawPzxt_PAX8u21Q:1584888557480&q=jak+narysować+komiks?(My3+Rysuj+z+Nami)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipg-j7qa7oAhUNIMUKHR90CakQBSgAegQIBRAv&biw=1034&bih=588
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&sxsrf=ALeKk00EL3vO__9AopGawPzxt_PAX8u21Q:1584888557480&q=jak+narysować+komiks?(My3+Rysuj+z+Nami)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipg-j7qa7oAhUNIMUKHR90CakQBSgAegQIBRAv&biw=1034&bih=588
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&sxsrf=ALeKk00EL3vO__9AopGawPzxt_PAX8u21Q:1584888557480&q=jak+narysować+komiks?(My3+Rysuj+z+Nami)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipg-j7qa7oAhUNIMUKHR90CakQBSgAegQIBRAv&biw=1034&bih=588
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&sxsrf=ALeKk00EL3vO__9AopGawPzxt_PAX8u21Q:1584888557480&q=jak+narysować+komiks?(My3+Rysuj+z+Nami)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipg-j7qa7oAhUNIMUKHR90CakQBSgAegQIBRAv&biw=1034&bih=588


Zastanów się, co mogłaby robić Twoja wymyślona postać.  
Jaką jej przygodę możesz opisać i narysować? 
Podziel kartkę A4 na kilka kadrów (narysuj „okienka”). 
Rysuj tyle szczegółów, ile chcesz – nie ma reguły. 
Wypowiedzi bohaterów pisz w dymkach. 
Swoje myśli też możesz zapisać w dymkach. 
Twój komiks może być czarno-biały lub kolorowy. 
Swoją prace zachowaj – po powrocie do szkoły zrobimy wystawę.  
 
 

No to do dzieła! Miłej twórczej pracy! 

Magdalena Cieślawska 

Biblioteka 
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