
Lekcja z komiksem 

Przyszła i zadomowiła się wiosna. Z nią przesilenie z brakami w koncentracji, 
rozdrażnieniem i niecierpliwością. Smutek, że my w murach a tu słońce coraz gorętsze. I 
wobec tych ambarasujących okoliczności warto zaproponować coś lekkostrawnego i 
ożywczego w dydaktyce. Najprościej (najtrudniej?) byłoby zaproponować dobre relacje 
nauczyciel – uczeń – rodzic. A co, jeśli… „codziennie nas wita przybita kobita”? – tak czasami 
oceniają rzeczywistość szkolną uczniowie. 

Wtajemniczeni,  tu i ówdzie zaczynają emocjonować się nowymi (starymi?) 
pomysłami na lekcje. Przebąkują o gamifikacji, web- i questach oraz odwróconych klasach i 
pytaniach. Wszystko po to, by uwieść ucznia i sprowadzić go na manowce 
samokształcenia  w pakiecie z ciekawością poznawczą. Potencjał innowacyjności 
pedagogicznej kryje się także w znanej powszechnie formie wydawniczej (gatunku 
literackim) – komiksie, obecnym od 2008 roku w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. Kto z nas zresztą nie zna takich serii wydawniczych jak „Kapitan Żbik”, „Tytus, 
Romek i A’tomek” czy „Gapiszon” 

Kilka tygodni temu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi wydał komiks: „Wpuszczony w kanał czyli 
Gbur Władca Rur” http://zwikwarta.pl/index.php/2016/03/17/4442/. 
Publikacja znakomicie nadaje się do wykorzystania w edukacji 
zintegrowanej oraz polonistycznej i przyrodniczej – lekkostrawna, 
włączająca, inspirująca, atrakcyjna, wreszcie mądra. 

Pomysłów na  zagospodarowanie tego komiksu, i innych, może być 
wiele. Począwszy od zaprojektowania i skomponowania przez uczniów własnego (swój 
komiks wydali m. in. uczniowie Gimnazjum nr 3 w Sieradzu) przez interpretację fabuły; 
analizę zachowań, postaw i motywacji bohaterów. Wszystko, jak w pracy z innymi tekstami 
kultury. Możemy organizować pracę z tekstem, ze zwizualizowanymi postaciami oraz 
wyobrażonymi elementami świata przedstawionego. 

Pomocna może okazać się - jak zawsze - tabelka, która ułatwi uczniom systematyzowanie 
spostrzeżeń: 

postawy 
bohaterów 

respektowane 
(odrzucane?)  wartości 

wyznaczniki 
pokoleniowej 
identyfikacji 

proponowana 
korekta zachowań 

istotne cechy językowe 
i pozajęzykowe 

komiksu 

  np. bezkompromisowość, 

obojętność, niecierpliwość,, 

pragmatyzm, freeganizm, ... 

  

 

Umiejscowienie akcji komiksu w konkretnej – rozpoznawalnej, lokalnej – 
rzeczywistości (to jego unikalny walor), może stanowić znakomity  pretekst do 
organizowania gier terenowych, ćwiczeń z mapą, szukania podobieństw do osób i zdarzeń 
wreszcie do ewidencjonowania (tropienia?) przez uczniów zjawisk i zachowań poddanych 
w komiksie krytyce, np. dzikich wysypisk śmieci czy procederu wylewania płynnych 
nieczystości na pola... Oczywiście, gdy komiks na warsztat bierze pożądane zjawiska, np. 

http://zwikwarta.pl/index.php/2016/03/17/4442/


działalność młodzieżowej rady gminy czy wolontariat, tym bardziej jest co analizować i 
interpretować. 

Walory komiksu – mało tekstu, rysunki, humor, czytelna narracja, 
popkulturowość – dla nieortodoksyjnych nauczycieli mogą stanowić 
wystarczającą zachętę do usankcjonowania tego gatunku, jako pełnoprawnej 
pomocy  w pracy dydaktycznej. A dla uczniów namacalny dowód, że wiosna 
jest zawsze, jako stan świadomości. 
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