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Na temat wykorzystania malarstwa i innych dzieł sztuki w nauce o literaturze 
napisano wiele prac1. Badania praktyki szkolnej potwierdzają w miarę częste 
wykorzystywanie tekstów kultury podczas lekcji literatury. Niewiele natomiast 
jest prac odnoszących się do korzystania z tekstów kultury w kształceniu języko-
wym. Znikome jest również ich funkcjonowanie podczas lekcji językowych. Aby 
realizować wymagania podstawy programowej2, która wskazuje, że uczeń ma 
poznawać różnorodne teksty kultury, rozumieć specyfi kę pozaliterackich spo-
sobów wypowiedzi artystycznej, rozwijać zainteresowania różnymi dziedzinami 
kultury, warto prezentować najmłodszym dzieła wielkich mistrzów również przy 
okazji kształcenia językowego. 

W poniższym artykule zostaną przedstawione wybrane aspekty kształcenia 
językowego w szkole podstawowej oraz przykłady ćwiczeń wprowadzających 
teksty kultury.

1 Między innymi A. Pilch, Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mi-
strzów, Kraków 2010; eadem, Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydak-
tyka, Kraków 2003; A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji 
współczesnej, Katowice 2004.

2 Podstawa programowa z komentarzami. Język polski, Warszawa 2009, s. 29.
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Obrazy + …

Klasyczna lekcja językowa rozpoczyna się gromadzeniem materiału do obser-
wacji, analizy i wnioskowania. Już na tym wstępnym etapie uczeń może zapo-
znawać się z tekstami kultury, jeżeli zaproponowane ćwiczenia – zarówno w for-
mie, jak i w treści – będą się odwoływać do tekstów kultury. Można wykorzystać: 
wklejki, labirynty, kolorowanki, które pozwolą przybliżyć obrazy, rzeźby, plakaty 
teatralne, fotosy fi lmowe, obiekty architektoniczne, muzea i ich eksponaty, znaki 
i symbole, fotografi e ukazujące czy to kultowe sceny i postaci fi lmowe, książko-
we, zdarzenia kulturalne, czy też różne zjawiska przyrody, osiągnięcia cywiliza-
cyjne itp. 

Nauczyciel ma wiele możliwości – może opracować ćwiczenia własne albo 
skorzystać z istniejących zestawów proponowanych w podręcznikach. Podane 
poniżej przykłady działań na lekcjach mojego autorstwa pochodzą z cyklu Słowa 
z uśmiechem3. 

I tak na przykład materiał językowy do obserwacji związków wyrazowych 
można zebrać, dyskutując o obrazie przywołanym na lekcji.

Uczniowie opisują na przykład dzieło Leona Chwistka Łódź, podają wi-
doczne na obrazie elementy, tworząc odpowiednie związki rzeczownika 
z przymiotnikiem. 

O przydawce uczniowie mogą rozmawiać, wpatrując się w elementy obrazu 
Panny dworskie i poprzez zabawę odnoszącą się do zagadnień gramatycznych 
poszukiwać nazwiska artysty, który ten obraz namalował. 

Ćwiczeniu, które z jednej strony ma przypominać uczniom typy wypowie-
dzeń wyodrębnionych ze względu na cel wypowiedzi, z drugiej – przybliżać le-
gendę związaną z powstaniem Rzymu, towarzyszyć może reprodukcja rzeźby 
wilczycy kapitolińskiej.

Nabywanie wiedzy o języku może być zespolone z utrwalaniem lub poznawa-
niem elementów wiedzy o kulturze, jak w poniższym ćwiczeniu o zabawowym 
charakterze, odnoszącym się do teorii języka.

Inny typ ćwiczenia to łączenie, na przykład powiązane z poznawaniem obiek-
tów kultu z całego świata:

Utrwalanie wiedzy o języku może też wiązać się z poszerzaniem wyobrażeń 
o charakterystycznych czy kultowych postaciach. Jako przykład takiego zadania 
można podać ćwiczenie, w którym kolorowanie pól z określonymi formami gra-
matycznymi przybliża postać znaną z komedii dell’arte.

Każde z przywołanych ćwiczeń to element zestawu zadań połączonych jed-
nym tematem i określonym problemem językowym, na przykład lekcja poświę-
cona przydawce może się rozpoczynać przeczytaniem wiersza Andrzeja Kali-
szewskiego Dziewczyna czytająca list. Uczniowie określają przydawkami nastrój 

3 E. Horwath, A. Żegleń, Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografi a, Warszawa 2012–2014.
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wiersza. Podają określenia z utworu, które odnoszą się do głównej postaci nama-
lowanej na płótnie Jana Vermeera.

Następnie przyglądają się innemu dziełu (ćwiczenie z obrazem Panny dwor-
skie przywołane powyżej), a potem uzupełniają brakującymi przydawkami ty-
tuły obrazów słynnych mistrzów pędzla, na których namalowane są dzieci. 
W kolejnym zadaniu wklejają w odpowiednie miejsca zestawy różnorodnie wy-
rażonych przydawek tematycznie powiązanych ze sztuką malarską. Obserwują 
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szyk przydawki w zestawieniach typu: szkoła holenderska – holenderska szkoła. 
Po wyciągnięciu wniosków na temat formy i funkcji przydawek rozpoczynają 
utrwalanie wiadomości językowych ćwiczeniem, które jednocześnie przybliża 
im kolejny, tym razem abstrakcyjny obraz:
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Następne ćwiczenie utrwalające przywołuje i obrazy, i informacje o artystach.
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Kolejne polecenie wprowadza elementy teoretyczne poszerzające słownictwo 
z zakresu tematycznego lekcji. Uczniowie mają dopisać przydawki wyrażone rze-
czownikiem i przymiotnikiem do słowa piękno, odpowiadając na pytania: Jakie 
ono może być? Czego może dotyczyć?

W ramach zadania domowego uczniowie mają opisać jeden z przedstawio-
nych podczas zajęć obrazów, używając różnorodnych przydawek.

Ogromną wspomagającą rolę odgrywają obrazy przy kształceniu umiejętności 
tworzenia krótszych lub dłuższych form wypowiedzi. Uczeń może tytułować 
obrazy, uzupełniać tytuły określonymi elementami językowymi wskazanymi 
w poleceniu. Może wypełniać komiksowe dymki, analizować ich treść pod okre-
ślonym kątem, przekształcać wypowiedzi postaci itp. 

Do opisu przedmiotu można wykorzystać martwe natury, do opisu posta-
ci – wszelkiego rodzaju portrety, do opisu krajobrazu – pejzaże. Forma opisu 
obrazu, wskazywana w podstawie programowej, może być poszerzona o cieka-
wostki z zakresu malarstwa czy też o elementy leksykalne i składniowe. Poniżej 
przykład poleceń przygotowujących do opisania płótna Paula Cezanne’a Martwa 
natura z jabłkami i pomarańczami.
Takie ćwiczenia pozwalają kształcić umiejętności językowe i tekstotwórcze, a jed-
nocześnie oswajają z tekstami kultury. To przybliżenie z kolei wpływa na szerszą 
perspektywę odbioru utworów literackich inspirowanych dziełami sztuki. 

2. … + rysunki

Wprowadzenie znaków ikonografi cznych, rysunków, ilustracji pozwala skutecz-
nie motywować uczniów do pracy. Szczególnie ważne jest to w przypadku, cza-
sem żmudnych dla młodzieży, zadań o charakterze analitycznym. Rysunki, ko-
lorowe schematy, barwne plamy rozbijają monotonię stron i przykuwają uwagę 
wykonujących ćwiczenia. 

Dziewięćdziesiąt dziewięć procent ankietowanych uczniów szkoły podstawo-
wej podkreślało, że o wiele większą przyjemność sprawia im wklejanie czy wpi-
sywanie określonych elementów językowych w kolorowy rysunek lub schemat 
(jak poniżej) niż w ciągły tekst narracyjny.

Różnorodność kolorowych schematów pozwala skoncentrować uwagę ucz-
nia na kolejnym zadaniu, motywuje do podjęcia dalszego wysiłku. Uczeń chęt-
niej zajmie się analizą związków logicznych w zdaniu, na przykład na schema-
tach jak poniżej:
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Schematy zawierające różnorodne zagadki, łamigłówki również uatrakcyjniają 
wizualnie ćwiczenie, zwiększając chęć jego wykonania:
Szyfry, rebusy, mapy, szkice uruchamiają wyobraźnię i wzmacniają pamięć o za-
gadnieniach językowych z ćwiczenia.
Fotografi e nastolatków umieszczone przy zadaniach czynią je przyjaznymi dla 
ucznia. Dzięki postaciom rówieśników wypowiadających określone kwestie wy-
konujący zadanie może się utożsamiać z osobą na rysunku lub chętniej odnosić 
się do jej wypowiedzi, jak choćby w poniższym ćwiczeniu:
Wyrazy zapisane ciekawą czcionką, innym kolorem oddzielają polecenie od tre-
ści ćwiczenia, skupiają uwagę na istotnych sprawach, a ponadto uatrakcyjniają 
ćwiczenie wizualnie. 

Elementy rysunkowe sprzyjają też zapamiętywaniu. Żartobliwe rysunki, 
udosławniające frazeologizmy, sprzyjają zapamiętywaniu znaczeń niedosłow-
nych wyrażeń i zwrotów.

Mogą to być też rysunki o charakterze plakatu, zamieszczane na stronach 
działowych lub infografi ki znajdujące się na końcu rozdziału.
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Niewątpliwą atrakcją dla uczniów przygotowujących się do powtórki są 
wszelkiego rodzaju gry oparte na zabawnych rysunkach, zachęcających do wy-
konywania ćwiczeń. Zabawa, przywołująca pozytywne skojarzenia, służy lepsze-
mu zapamiętaniu nauczanych treści. 
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3. = kształtowanie wrażliwości i kreatywności

Tak zaplanowane zajęcia, trwale zapoznające uczniów z dziełami sztuki, moty-
wujące do nieustannego podejmowania działań, sprzyjają kształtowaniu gustów 
estetycznych.

Ćwiczenie kreatywnego „ożywiania” obrazów malarskich, tworzenia historii 
narracyjnych o postaciach wyrzeźbionych przez artystów, pisania scenariuszy 
dalszych scen obejrzanego kadru pozwala uruchamiać postawy twórcze.

Uczeń, stykając się z różnorodnymi dziełami kultury, obcując z nimi, kształ-
tuje własną hierarchię wartości, uczy się o nich rozmawiać. Do refl eksji nad ję-
zykiem i sztuką doskonale nadają się obrazy Stanisława Dróżdża. Nawet na eta-
pie szkoły podstawowej można, przy okazji rozmowy o języku zastanawiać się, 
co jest „między”, myśleć o czasie upływającym jak w klepsydrze czy wyborem 
pomiędzy „lub” i „lub”.
Takie wprawki pozwolą przyszłemu licealiście swobodniej rozmawiać o poezji 
konkretnej i sprawią, że refl eksja nad światem będzie znacznie pogłębiona.


