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Na mapie i na ekranie: geografia i historia inaczej niż w podręcznikach 

Zajęcia w Polskiej Szkole im. ks. Jana Twardowskiego w Bellevue  

w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka - wyjazdowe warsztaty polonistyczne" 

 

8. 11. 2017, godz. 18-20.15 

Uczestnicy: uczniowie klas IV, V, VI i VIII 

 

Czas trwania: 2x 60 minut 

 

Cele operacyjne: uczeń 

- opisuje i komentuje mapę rysunkową 

 - analizuje i interpretuje tekst poetycki, plakat, film 

- charakteryzuje wydarzenia i postaci filmu 

- pracuje twórczo nad mapą/plakatem 

 

Materiały:  

- ilustracje i film na padlecie https://padlet.com/budzikjustine/ryxwdrto2v7w 

(potrzebny dostęp do Internetu) – mapy Aleksandry i Daniela Mizielińskich, plakaty 

Ryszarda Kai, wiersz Wisławy Szymborskiej Mapa, film Tomka Bagińskiego Animowana 

historia Polski (2010) 

- wydrukowane mapy konturowe Polski w formacie A3 (4 sztuki), karty pracy do 

wiersza i do filmu 

 

Prowadzenie: dr Justyna Budzik, Uniwersytet Śląski w Katowicach/University of 

Washington w Seattle (Fulbright Visiting Lecturer) 

 

Przebieg zajęć 

1.Część wstępna: przywitanie, zapoznanie się z uczniami, wprowadzenie do tematu. 

2. Mapy rysunkowe Aleksandry i Daniela Mizielińskich – USA i Polska 

- rozmowa z uczniami: w jaki sposób mapy te różnią się od znanych im map, co możemy 

na nich zobaczyć (odnaleźć), jakie mogą spełniać funkcje 

- zachęcenie uczniów, żeby odnaleźli na mapach miejsca, z którymi są związani (w 

USA/Polsce) i komentarz do rysunku 

- luźna rozmowa na temat tego, jakie elementy zawarliby na prywatnej mapie Polski 

 

 

https://padlet.com/budzikjustine/ryxwdrto2v7w
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3. Praca z wierszem Wisławy Szymborskiej „Mapa” 

- uczniowie podzieleni na 2 grupy (klasy 4 i 6 oraz 5 i 8 razem) dostają karty pracy do 

wybranych fragmentu tekstu. Praca w grupach i podsumowanie na forum klasy. 

 

4. Komentarz do filmu „Animowana historia Polski” Tomka Bagińskiego 

- wprowadzenie: uczniowie mówią, jakie znane im wydarzenia z historii Polski uważają 

za ważne (albo w ogóle jakie pamiętają), jakie postaci z historii znają, czyja biografia ich 

ciekawi, który okres uznają za najbardziej fascynujący 

- wprowadzenie do filmu: kilka słów na temat techniki animacji komputerowej i genezy 

filmu 

- projekcja filmu, uczniowie podzieleni na 4 grupy (w każdej grupie osoba z każdej 

klasy) otrzymują karty pracy (pojedyncze pytania ukierunkowujące odbiór filmu) 

- dyskusja: jakie wydarzenia/postaci/miejsca rozpoznaliśmy w filmie, w jaki sposób 

widzowie z zagranicy mogą zrozumieć przedstawione dzieje, co było ważne w Polsce, 

jaka jest Polska przyroda, miasta 

 

5. Analiza plakatów turystycznych z serii Polska Ryszarda Kai: dlaczego truskawka i łoś 

jako elementy charakterystyczne? 

 

6. Plakat-mapa Polski: praca w zespołach (podział wg klas lub losowanie) 

Każdy zespół otrzymuje konturową mapę Polski formatu A3 i ma za zadanie stworzyć 

własną mapę-plakat Polski, na podstawie poznanych ilustracji, wiersza i filmu. 

 

*7. Kartka dla Polski – wypisanie życzeń dla Polski z okazji 11 listopada w ramach 

projektu Kartka dla Polski. 

  



3 

 

dr Justyna Budzik        http://www.lekcjeofilmie.pl/   UŚ Katowice/UW Seatle 

Załącznik 1. 

Wisława Szymborska, Mapa (fragment – strofy 1-3) 

Jaka jest mapa, a jaki jest świat? Czym się różnią? Jak wygląda świat na mapie? Zapiszcie w tabelce, jak rozumiecie cytaty z wiersza i 

uzupełnicie o swoje obserwacje: 

MAPA ŚWIAT 

„płaska jak stół…” 

 

 

 

 

 

 

„jej niziny, doliny zawsze są zielone, 

wyżyny, góry żółte i brązowe, 

a morza, oceany to przyjazny błękit…” 

 

 

 

 

 

 

„Wszystko tu małe, dostępne i bliskie…” 
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Wisława Szymborska, Mapa (fragment: strofy 4-7) 

Jaka jest mapa, a jaki jest świat? Czym się różnią? Czego nie ma na mapie, a jest na świecie? Zapiszcie w tabelce, jak rozumiecie cytaty z 

wiersza i uzupełnicie o swoje obserwacje: 

 

MAPA ŚWIAT 
„Puszcze są oznaczone kilkoma drzewkami…” 

 

 

 

 

 

 

„Cisza jak makiem zasiał, 

a w każdym czarnym ziarnku 

żyją sobie ludzie…” 

 

 

 

 

 

 

„Lubię mapy, bo kłamią… 

…świat nie z  tego świata.” 
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Załącznik 2. Pytania dla grup do filmu Animowana historia Polski Tomka Bagińskiego 

 Jak zmienia się mapa Polski w różnych 

momentach filmu? Co się na niej pojawia? 

Czego możemy się z tych map dowiedzieć? 

 

 Jak zmienia się krajobraz naturalny i 

miejski? W jaki sposób pokazano postęp, 

rozwój techniczny i naukowy? 

 

 Jakie miasta w Polsce albo regiony 

rozpoznajecie w filmie? Jakie są ich miejsca 

charakterystyczne? 

 

 Jakie postaci z historii Polski 

rozpoznajecie w filmie? Jakie osoby 

związane z nauką, literaturą, muzyką, 

sztuką zostały pokazane? 

 


