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1. Lekcja organizacyjna. Zasady oceniania, BHP. Pojęcie kultury. 

2. Człowiek w przestrzeni kultury. 

3. Kategorie w badaniu kultury. 

4. Typy kultury, czyli jak być świadomym odbiorcą. 

5. Lokalna animacja kultury. 

6. Co jest sztuką? 

7. Kategorie piękna i brzydoty w sztuce. 

8. Kultura wysyła komunikaty. 

9. Tajemnice współczesnego malarstwa. 

10. Świadomy interpretator sztuki malarskiej. 

11. Czym zaskakuje współczesna sztuka rzeźbiarska? 

12. Znaczenie ukryte w rzeźbie. 

13. Urbanistyczna redefinicja sztuki. 

14. Zrozumieć architekturę. 

15. Piękno czy użyteczność? 

16. Zostać designerem to wyzwanie. 

17. Sprawdzian wiadomości. 

18. Przekraczanie granic gatunkowych – o nowych praktykach w sztuce. 

19. Język nowych praktyk sztuki. 

20. Czym jest muzyka dla współczesnego człowieka? 

21. Muzyka jako forma wyrazu emocji. 

22. Innowacje w teatrze. 

23. Przez chwilę być reżyserem. 

24. Różne oblicza fotografii. 

25. Dokąd zmierza współczesne kino? 

26. Nowe oblicza telewizji. 

27. Internet we współczesnym świecie. 

28. Sprawdzian wiadomości. 

29. Sytuacje, zjawiska, role – współczesne praktyki kulturowe. 

30. Formy uczestnictwa w kulturze – analiza i interpretacja. 



Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej  

wiedzy o kulturze 

Zgodnie z założeniem najnowszej podstawy programowej wiedzy o kulturze, nauczyciel ma 

możliwość odwoływania się do wiedzy ucznia zdobytej na wcześniejszych etapach 

kształcenia i skupia się na zagadnieniach związanych z kulturą dwudziesto- i 

dwudziestopierwszowieczną: 

„Wiedza o kulturze stanowi zwieńczenie cyklu kształcenia artystycznego. Stąd założenie o 

możliwości odwoływania się nauczyciela do wiedzy dotyczącej sztuk plastycznych oraz 

muzyki zdobytej przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacyjnych i położenie nacisku 

na dzieła dwudziestowieczne” (źródło: 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/7d.pdf ). 

 

„Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki jako 

wytworu kultury rozumianej w sposób całościowy, interpretowanego w ujęciu 

komunikacyjnym i z perspektywy „użytkownika” kultury” - tak brzmi założenie podstawy 

programowej wiedzy o kulturze. W związku z tym zadaniem nauczyciela wiedzy o kulturze 

jest: 

 

„1) rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kul 

turze; 

2) wprowadzenie ucznia w problemy kultury współczesnej; 

3) wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia umożliwiające analizę praktyk i wy tworów 

kultury (w tym dzieł sztuki) w kontekście kultury, w której powstają”. 

 

„Rozwijanie u ucznia aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w kulturze” 

zakłada takie czynności nauczyciela jak: 

- motywowanie ucznia do samodzielnego myślenia poprzez organizowanie dyskusji 

poświęconych zagadnieniom kultury współczesnej; 

- rozwijanie u ucznia umiejętności twórczego wypowiadania się na tematy związane z kulturą 

poprzez zlecanie pisania esejów; 

- organizowanie konkursów wiedzy o kulturze współczesnej czy regionalnej, wystaw prac, 

wystąpień artystycznych takich jak akademie okolicznościowe, kabarety itp. oraz zachęcanie 

uczniów do czynnego udziału w tych wydarzeniach; 

- nagradzanie uczniów wykazujących pozalekcyjną aktywność – zaangażowanych w 

działalność związanych z kulturą kół zainteresowań, teatrów, muzeów, fillharmonii itd.; 

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/7d.pdf


- prowadzenie lekcji w takie sposób, aby umożliwić uczniom jak największy udział w 

zajęciach (przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnych, projektów, referatów); 

- stosowanie metod aktywizacji uczniów (gwiazda skojarzeń, metaplan, śnieżna kula, drama 

itp.). 

 

„Wprowadzenie ucznia w problemy kultury współczesnej” zakłada takie czynności 

nauczyciela jak: 

- podanie uczniom informacji na temat nurtów w kulturze współczesnej z uwzględnieniem 

malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru, filmu, telewizji; 

- podanie wiedzy na temat podstawowych cech charakteryzujących główne nurty sztuki 

dwudziestowiecznej; 

- uświadomienie uczniom konieczności orientowania się w wartościach różnych typów 

kultury – od kultury wysokiej, poprzez ludową do kultury masowej; 

- przypominanie o konieczności wyboru wśród różnego rodzaju tekstów kultury 

współczesnej; 

- położenie nacisku na umiejętność oceniania i wartościowania tekstów kultury. 

 

„Wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia umożliwiające analizę praktyk i wytworów 

kultury (w tym dzieł sztuki) w kontekście kultury, w której powstają” zakłada takie czynności 

nauczyciela jak: 

- podanie uczniom pojęć niezbędnych do opisu i analizy tekstów kultury, dotyczących formy 

dzieła, faktury, nadawcy i odbiorcy; 

- wskazanie uczniom źródeł, w których mogą samodzielnie znajdować informacje o 

interesujących ich problemach kultury współczesnej - strony internetowe, opracowania 

naukowe, encyklopedie, słowniki itp.; 

- umożliwienie uczniowi bezpośredniego kontaktu z wytworami kultury wysokiej poprzez 

organizowanie wyjść do teatru, muzeum, filharmonii; 

- zachęcenie ucznia do obserwacji, opisu i oceny zjawisk zachodzących w kulturze masowej. 
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