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Komiksy są fajne, bo… 

 



 

 

Co słychać? Aktualności  

Miło nam Was powitać w nowym roku szkolnym! Tym razem 

witamy Was w Numerze Specjalnym, poświęconym komiksom i grom 

planszowym! A dlaczego akurat taki temat?  

Otóż biblioteka szkolna  bierze udział w akcji  „BOOM! Na 

komiksy i gry planszowe w bibliotece”, która  jest skierowana do 

wszystkich bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych działających na 

terenie Polski i adresujących swoją ofertę do dzieci i młodzieży. W 

ramach akcji 100 bibliotek, które zgłosiły się jako pierwsze przez 

formularz online udostępniony w dniu 29.09.2021 r., otrzymały pakiety 

komiksów i gier planszowych, na bazie których trzeba zorganizować  

minimum jedno wydarzenie dla dzieci i/lub młodzieży. 

U nas, w bibliotece szkolnej takie zajęcia odbyły się 4 listopada 

w ramach j. polskiego z p. Iloną Krause z klasą 5 b SP. Powtórzyliśmy 

sobie definicję komiksu, bo przecież rok temu, przy okazji omawiania 

lektury „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusza Christy, już ten temat 

pojawił na języku polskim. W poszukiwaniu nowych informacji nt. 

komiksu młodzi czytelnicy przeglądali tez słowniki terminów 

literackich dostępne w czytelni szkolnej.  

Na tych nietypowych zajęciach rozmawialiśmy o tym, dlaczego 

ludzie lubią komiksy? Jesteście ciekawi dlaczego? To posłuchajcie 

opinii, które narodziły się w czasie zajęć: 

 

 

 

 

„Ludzie lubią komiksy ponieważ są one ciekawe, 

wzbudzają emocje, łatwiej się je czyta. Małym dzieciom łatwiej 

sobie wyobrazić np. bohaterów czy też pomieszczenia. W 

komiksach występują postacie fantastyczne, które mają bardzo 

fajne przygody!”. 

 

„Moim zdaniem ludzie bardzo lubią komiksy, dlatego że 

czyta się je o wiele lepiej od książek i jest tam bardzo dużo 

obrazków, opisywane są bardzo ciekawe i zabawne przygody!”. 

 

„Dzieciom podoba się w komiksach to, że jest dużo 

obrazków, a mało tekstu”. 

 

„Komiksy pomagają w nauce czytania. Każde zdanie jest 

zilustrowane obrazkiem dlatego dzieciom jest łatwiej nauczyć się 

czytać bo maja z tego zabawę!”. 

 

 



 

 

 

 

„Komiksy rozwijają i uczą tak jak czytanie książek”. 

 

„W komiksach jest dużo podekscytowania i dużo emocji, 

jest większe zaciekawienie co będzie się dalej działo!” 

 

„Czytanie komiksów to nauka przez zabawę”. 

 

„Komiksy rozwijają wyobraźnię dzieci, przenoszą je do 

fascynującego świata fantazji i wyobraźni, ich bohaterowie to 

często barwne i wyraziste. Można je czytać wiele razy i człowiek 

w ogóle się nie nudzi!”. 

 

„Komiksy są tak atrakcyjne, że istnieje  bardzo duża szansa, 

że dzieci będą same chętnie po nie sięgać”. 

 

 

 

Podczas lektury nowych komiksów ☺ 

 

 

 



 

 

Gramy w nowe planszówki! 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzje 

Recenzja komiksu „Ptyś i Bill” 

Komiks „Ptyś i Bill” to superprzygody małego chłopca i jego 

psa. Ten komiks bardzo mi się spodobał. Uświadomił mi także, że pies 

to najlepszy przyjaciel człowieka! Wszystkie przygody Ptysia i Billa 

były bardzo zabawne! Bardzo łatwo czytało mi  się ten komiks i myślę, 

że każdemu spodoba się tak jak i mnie! Naprawdę, warto poświęcić 

czas na jego przeczytanie!  

Polecam go wszystkim czytelnikom 😉 

Julia Prado Alvarado, 5b SP 

 

 

 



 

 

Nasze komiksy! 

 

                        Lidia Misiewicz, 5b SP 

 

 

Hania Wleklak, Gabrysia Zaborowska, 5b SP 



 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana Kujawa, Liliana Mikołajczyk, 4b SP 



 

 

 

 

 

Wiktoria Ceberek,  Zosia Frankiewicz,  4b SP 



 

 
 

 

 

 

                                             Tosia Neider, Darya Saprygina, 4b SP 

W Numerze Specjalnym, poświęconym komiksom i grom planszowym 

wykorzystane zostały prace wykonane przez uczniów klasy 5b SP, a 

także przez uczniów klasy 4b SP, powstałe na lekcjach j. polskiego. 


