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Czas trwania zajęć:
3 godz. lekcyjne.

Temat:
Tworzymy komiks do lektury Dziadek i niedźwiadek Łukasza Wierzbickiego.

Cele główne:

zapoznanie z treścią lektury Dziadek i niedźwiadek,

wdrażanie dzieci do pracy koncepcyjnej nad komiksem,

kształcenie zdolności rysunkowych,

doskonalenie umiejętności konstruowania dialogów,

rozwijanie zainteresowania czasem wielkiego patriotyzmu Polaków,

wyzwalanie potencjalnych możliwości uczniów.

Cele operacyjne – uczeń:

czyta fragment lektury, opowiada o przygodach niedźwiadka Wojtka, wizualizuje

je w postaci rysunków, konstruuje sceny dialogowe do wydarzeń, przedstawia
postać w ruchu, zamyka treść w obrazie, stosuje własny styl, korzysta z pomocy
rówieśników i nauczyciela, jest uważny.

Metody:
wizualizacja, waloryzacyjne, twórczego rozwiązywania problemów, praktycznego
działania, pracy we współpracy.

Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
kartki z bloku technicznego, kredki, mazaki, lektura Dziadek i niedźwiadek Łukasza
Wierzbickiego, zdjęcia bohatera lektury z internetu, projektor i laptop.

Przebieg zajęć:
1. Zapoznanie z tematem i celami zajęć, określenie NaCoBeZU – tworzenie
komiksu, zapoznanie z przygodami bohatera lektury, przedstawienie scenek,
tworzenie dialogów, ważne wydarzenia historyczne.
2. Zapoznanie uczniów z formą wypowiedzi, jaką jest komiks. Przedstawienie
polskiego „dziecka” komiksów, którym jest Koziołek Matołek Kornela
Makuszyńskiego. Autorem ilustracji do tego dzieła jest Marian Walentynowicz.
Uczniowie oglądają książeczki i wypowiadają się swobodnie na ich temat.
Zapoznanie dzieci z serią Tytus, Romek i A’tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego.
Dzieci przeglądają komiksy i wypowiadają się na ich temat.
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3. Zadanie twórcze. Nauczyciel proponuje, by uczniowie stali się autorami
i ilustratorami swoich własnych komiksów.
4. Zapoznanie z bohaterem komiksu. Nauczyciel przedstawia niedźwiadka
o imieniu Wojtek, prezentuje zdjęcia bohatera lektury Dziadek i niedźwiadek
Łukasza Wierzbickiego.
5. Przybliżenie historii powstania opowieści. Nauczyciel posiłkuje się zdjęciami
z internetu i książki.
6. Czytanie na dywanie. Chętni uczniowie prezentują pierwszy fragment lektury,
a nauczyciel pokazuje ilustracje.
7. Omówienie treści. Przedstawienie scenek sytuacyjnych do zaprezentowanych
zdarzeń. Tworzenie możliwych dialogów.
8. Praca koncepcyjna. Uczniowie zastanawiają się nad formatem swojego komiksu,
sposobem prowadzenia narracji i zapisywaniem dialogów. Każdy indywidualnie
realizuje treść lektury.
9. Czytania na dywanie ciąg dalszy. Uczniowie ponownie czytają fragmenty
lektury, przedstawiają je w scenkach i kontynuują pracę nad swoim komiksem.
10. Praca w zespole. Dzielenie się pomysłami, wysłuchanie opinii na temat
wykonanych prób tworzenia komiksu.
11. Zadanie pracy domowej. Uczniowie mają dokończyć czytanie lektury w domu
i na co dzień uzupełniać swój komiks.
12. Rozmowa o profesorze Wojciechu Narębskim, żołnierzu „misiowej”
22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2 Korpusu Polskiego. Nauczyciel
przedstawia informacje na temat bohaterstwa żołnierzy i ich wielkiego
patriotyzmu. Zachęcenie uczniów do interesowania się historią, której źródłem
są żywi ludzie.
13. Podsumowanie zajęć. Rozmowa o tworzeniu komiksów i zdobytej wiedzy.

Komentarz metodyczny
Uczniowie ze SPE mają szansę wyrażenia siebie poprzez rysunek. Dzięki
odtworzonym scenom z lektury stworzą własne wizualizacje. Mogą zapisywać
dialogi drukowanymi literami lub wykonać swój komiks komputerowo.

