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Lekcja 41, 18.05.2020 r.

Temat: Jak stworzyć komiks?

audio.mp3
audio 0:34
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1. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=OX3qmx7BSFg

2. Zapoznaj się z budową komiksu
(załącznik możesz wydrukować i wkleić do
zeszytu) :

budowa_komiksu.pdf
Dokument PDF

PADLET DRIVE

3. Do zeszytu zapisz:
Komiks – opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub
więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj
obrazki są zaopatrzone w tekst narratora lub wypowiedzi
postaci.

Lekcja 42, 19.05.2020 r.

Temat: Tworzymy komiks.

1. Przytaczaj fragment komiksu "Tytus,
Romek i A Tomek" znajdujący się w
ćwiczeniach cz.2 na str. 21.

2. Wykonaj zad.1 i 2 w ćwiczeniach cz.2 str.
22

3. Dla chętnych:
Stwórz krótki komiks w programie Online Maker Komiks :
https://www.storyboardthat.com/pl/tw%c3%b3rca-
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storyboardu

Lekcja 43, 20.05.2020 r.

Temat: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie

1. Cel lekcji.

audio.mp3
audio 0:32
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Karta pracy do wypełnienia (możesz ją
wydrukować i wkleić do zeszytu lub
przepisać). Powodzenia!

j_christa_kajko_i_kokosz_szkola_latania_scenariusz_lekcji.xcf
Dokument XCF

PADLET DRIVE

Lekcja 44, 21.05.2020 r.

Temat: Poznajemy język komiksu.

1. Posłuchaj piosenki Majki Jeżowskiej:
https://www.youtube.com/watch?v=TmzXNx2Cj3c

2. Napisz notatkę do zeszytu:
Komiksy:
- opowiadają o przygodach i podróżach,
-mają obrazki,
-są zabawne,
-ciekawe,
-pełne zwrotów akcji,
-pełne niezwykłych zdarzeń,
-np. "Kajko i Kokosz"

3. W Słowniku komiksowego języka
możemy odnaleźć Sposoby wyrażania
różnych treści w komiksie:
-dźwięki – zapisane są bezpośrednio na obrazkach, zwykle
bardzo dużymi drukowanymi literami,
-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.
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※※※※※※

Sprawdź czy u Ciebie w komiksie też tak jest.
Powodzenia!

Lekcja 45, 22.05.2020 r.

Temat: Zdanie a równoważnik zdania.

1. Zdanie posiada co najmniej jedno
orzeczenie.
Równoważnik zdania jest to ty wypowiedź nie posiadająca
orzeczeń.

Lekcja online na of�ce 365 o 10.


