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Specjalne usługi edukacyjne

• Nie ma jednoznacznej definicji usług edukacyjnych. Pojęcie to 

odnosi się do usług, które mają związek z kształceniem rozumianym 

jako nauka języka, kursy przygotowujące do egzaminów, płatne 

studia. Ich wspólną cechą jest to, że szkoła zobowiązuje się do 

przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem nauki.

Czym są usługi edukacyjne? Źródło:https://www.infor.pl/prawo/prawa-

konsumenta/konsument-uslugi/685227,Czym-sa-uslugi-edukacyjne.html

https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-uslugi/685227,Czym-sa-uslugi-edukacyjne.html


Dlaczego warto korzystać z 

literatury wizualnej w procesie 

nauczania?



• „autentyczny kontakt ze sztuką jest zawsze i tylko 
tworzeniem. Bycie w sztuce, bycie ze sztuką jest 
możliwe tylko w akcie twórczym. Poza nim sztuka 
nie istnieje, a w każdym razie nie istnieje jako coś 
żywego” (Juszczak, 2017)

Za każdym razem gdy wprowadzamy 

w edukację element z uniwersum 

sztuki, dajemy dziecku szansę 

aktywnego uczestniczenia w akcie 

twórczym

Nasze metody nauczania stają się 

aktywizujące



Literatura wizualna w procesie 

kształtowania kompetencji
analiza wybranych przykładów



• Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na 
celu:

[…]

Rozwijanie kompetencji takich jak: 
kreatywność, innowacyjność i 
przedsiębiorczość.

źródło:https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-
programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola- podstawowa-jezyk-
polski.pdf 

Kompetencje podstawowe: 

alfabetyzacja

I-III etap edukacyjny



Typogryzmol

Jan Bajtlik o swojej książce Typogryzmol:

• „To książka dla dzieci, które znają alfabet dobrze,
średnio albo wcale. Dziecko nie znające liter traktuje je
jako znak, obraz. Odbiorca, rysując, malując na każdej
stronie, staje się współautorem książki. Rozkładówki nie
są typowymi ćwiczeniami, a punktem wyjścia dla
wyobraźni dziecka. Kluczową kwestią w tworzeniu
książki aktywnościowej jest zaprojektowanie pustki,
bieli, która ma być dla odbiorcy polem do stworzenia
obrazu. Forma poleceń, narracja powinny być konkretne
i proste. […] W książce używam różnych języków
wizualnych: grafiki wektorowej, rysunku, fotografii,
kolarzu.”

Jan Bajtlik.: „Psucie tęczy” o warsztatach plastycznych dla 

dzieci, których kreatywność bywa tłumiona na kolejnych 

szczeblach edukacji. „2+3D” 2016, nr 58, s. 24-31.



Bezzębny krokodyl? Niemożliwe! Wstaw 

mu zęby z liter M i W.

Jan Bajtlik Typogryzmol s. 36-37 (Dwie Siostry, 2013) Materiały do 

pobrania ze strony domowej wydawnictwa Dwie Siostry źródło: 

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-

typogryzmol.html?psearch[prodkey]=Typogryzmol

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-typogryzmol.html?psearch[prodkey]=Typogryzmol


Jan Bajtlik Typogryzmol s. 46-47 (Dwie Siostry, 2013) Materiały do pobrania ze strony 

domowej wydawnictwa Dwie Siostry źródło: 

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-

typogryzmol.html?psearch[prodkey]=Typogryzmol

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/prod-typogryzmol.html?psearch[prodkey]=Typogryzmol


Kompetencje estetyczne
Postawa programowa do nauczania języka polskiego w 

szkole podstawowej przewiduje: 

1. Kształcenie literackie i kulturowe.

- Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia 
utworów literackich oraz innych tekstów 
kultury. 

- Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w 
kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej 
wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

- Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: 
prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i 
kierowania się tymi wartościami.  

Źródło: https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-

podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski
IV-VIII etap edukacyjny



Tyczka w krainie szczęścia

SF: Trochę w Dziewczynce z parku, ale już 

wyraźnie w Tyczce w krainie szczęścia 

Widmarka parafrazujesz krajobrazy 

Breughla. 

ED: Robię to celowo, świadomie. I mam 

nadzieję że jest to czytelne, szczególnie w 

przypadku tekstu Martina Widmarka. W tym 

przypadku nawiązuję również do martwych 

natur z okresu baroku.

S. Frąckiewicz: Ten łokieć źle się zgina: rozmowy o 

ilustracji. Wołowiec 2017 s. 28.



Emilia Dziubak Tyczka w krainie szczęścia (Mamania, 2017) s. 5-6.



Co kryje się za ilustracją?

Z jakim tekstem kultury można 

powiązać tą realizację?



Peter Brueghel Starszy Myśliwi na śniegu (z cyklu Pory roku) 1565 r.



Kształcenie w zakresie języków 

obcych, metaprzestrzeń 

i międzykulturowość

Choć koncepcja eksperymentalnego elementarza Iwony
Chmielewskiej pozostawia porządek alfabetyczny haseł, elementy
obecne na ilustracjach tworzą bogate i celowo nieuporządkowane
uniwersum poza czasem, poza linearnie rozumianą historią. […]

„Bazę koncepcyjną książki stanowi idea nieostrości granic i ponad-
narodowe rozumienie kultur i relacji międzyludzkich […] Co istotne
wybrane słowa pojawiają się w książce w czterech wersjach
językowych. To zapowiedź międzykulurowego wydźwięku książki i jej
dialogicznych odziaływań” (Sikorska, Smyczyńska 2019)



I. Chmielewska, abc.de. Wrocław: 

Format, 2018 s. 44.



PERSPEKTYWA 

METAJĘZYKOWA
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ

abc. de

warstwa wizualna

sylwetki ludzi kształtujących 

historię i kulturę danego kraju

+ artefakty kulturowe      

(nawiązania do malarstwa, 

grafiki i architektury)

warstwa werbalna 

słowo + jego odpowiedniki 

w 3 językach

słowa związane znaczeniowo lub tematycznie

SYNERGIA

opracowanie własne



abc.de 
nauka języków obcych z wykorzystaniem 

perspektywy metajęzykowej

„książka Iwony Chmielewskiej to wielojęzyczny, obrazkowy słownik 
o niemieckiej kulturze i ambitny graficzny alfabet wprowadzający 
czytelników do świata sztuki, literatury, nauki i filozofii. „ 

„Wydawnictwo nazywa ją "myślącym alfabetem" wzbogaconym o 
kontekst języka francuskiego, angielskiego i polskiego, co czyni 
publikację uniwersalną i otwartą dla czytelników w każdym wieku. 
Wciąga do intelektualnej gry, bawi skojarzeniami.” 

Anna Lagierska, Iwona Chmielewska abc.de źródło: 

https://culture.pl/pl/dzielo/iwona-chmielewska-abcde

https://culture.pl/pl/dzielo/iwona-chmielewska-abcde


Juszczak W., Fragmenty. Szkice z teorii filozofii i sztuki. Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017.
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554-564.

Sikorska M., Smyczyńska K. Przestrzenie refleksji humanistycznej w 

literaturze wizualnej Toruń: Tako, 2019.

Wilkoń T., Biblioteka w systemie kultury W: Bibliotekarstwo pod red. A. 

Tokarskiej Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. s. 90-

101.

Zaczek I., red. Chronologia sztuki: oś czasu kultury zachodniej od 

czasów prehistorycznych po współczesne, Warszawa: Arkady, 2019.



Przydatne linki

• https://niezlasztuka.net/o-sztuce/pieter-bruegel-starszy-malarz-
pospolstwa/

• http://www.bc.ore.edu.pl/Content/671/identyfikowanie+spe_spr
.pdf

• https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-
programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-
podstawowa-jezyk-polski.pdf

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/pieter-bruegel-starszy-malarz-pospolstwa/
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/671/identyfikowanie+spe_spr.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf

