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PROJEKT GIMNAZJALNY 2014/2015 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ: 

 

I spotkanie – 14.11.2014, godzina 11.30 

Wykład wprowadzający:   

dr Anna Podemska-Kałuża  Komiks dla gimnazjalisty  

 

II spotkanie – 5.12.2014, godzina 11.30 

Z przymrużeniem oka - lektura szkolna na wesoło  

 

III spotkanie – 16.01.2015, godzina 11.30  

Film jako tekst kultury  

 

IV spotkanie – 13.03.2015, godzina 11.30  

Namaluj mi to słowem – ćwiczenia z audiodeskrypcji  

 

V spotkanie – 22.05.2015, godzina 11.30 

Podsumowanie warsztatów i prezentacja uczniowskich projektów 

 

Termin oddawania prac uczniowskich: 30.03.2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

oprac. Sylwia Lester 

Warsztaty Z PRZYMRUŻENIEM OKA – LEKTURA SZKOLNA NA WESOŁO 

Data: 5.12.2014 

 
Opis warsztatu: 

Warsztat dotyczy lektur szkolnych omawianych na lekcjach języka polskiego. Gimnazjaliści 

zapoznają się z różnymi możliwościami zaprezentowania tekstów. Zostaną wyposażeni 

w opracowania graficzne (fotografie, obrazy, szkice, memy, komiksy), filmowe (utaj: kabaret, 

drama, improwizacja, przedstawienia teatralne), tekstowe (treść piosenki, parafraza, wiersz), 

które staną się bazą pomysłów do stworzenia własnego projektu. Propozycje Lektur szkolnych 

na wesoło przedstawione na warsztacie mają zainspirować uczniów do stworzenia 

samodzielnego przetworzenia lektury w dowolny sposób. 

 
 

Proponowane zadania projektowe dla grup: 

Wybierz jedną lekturę szkolną (znajdującą się w PP) i przetwórz ją w dowolny sposób.  

Liczy się inwencja twórcza uczniów, oryginalność pomysłów i innowacyjność. Propozycje:  

 stworzenie filmu krótkometrażowego (komedia, western, kryminał, horror); 

 komiks, który będzie zawierał najważniejsze wątki; 

 napisanie (nagranie) piosenki; 

 przedstawienie teatralne; 

 album ze zdjęciami i najważniejszymi cytatami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

oprac. Honorata Pusiak 

Warsztaty FILM JAKO TEKST KULTURY 

Data: 16.01.2015 

 
Opis warsztatu: 

Podczas warsztatu Film jako tekst kultury gimnazjaliści zostaną wyposażeni w narzędzia 

niezbędne do opisu i interpretacji filmu (rozumianego jako tekst kultury / środek wyrazu 

artystycznego). Uczniowie zostaną zapoznani z podstawową terminologią filmową, 

gatunkami filmów oraz metodami ich tworzenia i montażu (m.in. plany filmowe, ruchy 

kamery). Zaprezentowane na warsztatach przykłady pochodzić będą zarówno z klasyki kina, 

jak i filmoteki współczesnego ucznia. Szczególnej uwadze poddane zostaną adaptacje lektur 

szkolnych.   

 
 

Proponowane zadania projektowe dla grup: 

RECENZJE: 

1. Napisać recenzję filmu (z zachowaniem wymogów formalnych) oraz stworzyć album 

promujący dany film (np. reklamujący go plakat, zdjęcia kadrów, etc.). 

2. Nakręcić nietypową recenzję (formuła dowolna, np. recenzja „na gorąco” w formie mini 

wywiadów z osobami wychodzącymi po seansie z kina; nagranie będące kolażem zdjęć, 

prezentujących kadry z filmu). 

ZWIASTUNY: 

1. Nakręcić zwiastun do już istniejącego filmu. 

2. Nakręcić zwiastun do ekranizacji utworu literackiego. 

FILMY: 

1. Nakręcić własny krótkometrażowy film, poświęcony jednemu z poniższych tematów: 

 Literatura to nie bzdura!  

 X muza – opowieść autobiograficzna. 

 Tajemnice nieodwiedzanej biblioteki (film dokumentalny/przygodowy/horror). 

2. Napisać scenariusz krótkometrażowego filmu (tematy – jak wyżej). 

INSTRUKCJE: 

1. Napisać instrukcję tworzenia filmu/pisania recenzji. 

2. Nakręcić instrukcje tworzenia filmu/pisania recenzji. 



 

 

 

oprac. Julia Zwolak, Agata Skiba, Angelika Poppa 

Warsztaty NAMALUJ MI TO SŁOWEM – ĆWICZENIA Z AUDIODESKRYPCJI 

Data: 13.03.2015 

 
Opis warsztatu: 

Język polski to nie tylko interpretacja i analiza literatury, to także kształtowanie wrażliwości 

i rozwijanie empatii wśród uczniów. Temu służy warsztat poświęcony audiodeskrypcji. 

Dzięki niemu uczeń dowie się, jak opisać różnorakie teksty kultury, takie jak film, rzeźba, 

architektura, instalacja czy fotografia, osobom niewidomym. Podczas zajęć nie zapomnimy 

o jego tekstotwórczym wymiarze, w części praktycznej uczniowie samodzielnie (pod okiem 

nauczyciela) zredagują tekst służący jako audiodeskrypcja.

 

Proponowane zadania projektowe dla grup: 

1. Stworzenie projektu audiodeskrypcji na podstawie tekstu kultury (rzeźby, filmu, 

obrazu, fotografii, instalacji, architektury). 

 

 

  


