
 
 

 

Tamara Łempicka;  Portret Księżnej de La Salle 

Jak cię widzą, tak cię piszą - Obraz jako impuls do mówienia  

 

Założenia 

Poziom średniozaawansowany 

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne 

Lekcja możliwa do przeprowadzenia w formie zdalnej. 

 

Metody i narzędzia 

Zastosowano metodę Storytelling zakładająca opowiadanie historii inspirowanej obrazem, 

wykorzystano przy tym elementy  strategii myślenia wizualnego. Obraz posłużył jako impuls 

do mówienia.  Potrzebne słownictwo wprowadzono z wykorzystaniem metody klasy 

odwróconej. Wykorzystano materiały autentyczne oraz wizualizacje wspierające proces 

zapamiętywania. 

Zastosowane narzędzia: thinglink / Genial.ly/ Wordwall, Mentimeter, Quizlet, LearningApps, 

Wizer.me,  Formularze Google 

 

Cele lekcji:  

1. Cele główne 

 Utrwalanie i poszerzanie słownictwa związanego wyglądem oraz wydarzeniami z 

życia człowieka 

 Ćwiczenie umiejętności stosowania poznanych słów i wyrażeń w odpowiednim 

kontekście. 

 Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz spontanicznego mówienia i 

wyrażania własnej opinii. 

 Ćwiczenie umiejętności opisywania ilustracji oraz  relacjonowania  wydarzeń z 

wykorzystaniem czasu przeszłego. 

2. Cele szczegółowe 

Ćwiczenie kompetencji kluczowych:  

 Porozumiewanie się w językach obcych w zakresie czterech kompetencji językowych  



 
 

 Zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii oraz 

językowej interakcji w odpowiedniej kreatywnej formie  

 Kompetencje informatyczne  - Umiejętność wykorzystywania i posługiwania się 

narzędziami i urządzeniami  technicznymi 

 Nauka logicznego myślenia: zdolność wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, 

które do tych wniosków doprowadziły 

 Edukacja poprzez kulturę 

 Świadomość i ekspresja kulturalna 

 Rozumienie różnic kulturowych, znajomość aspektu kulturowego 

 Nauka twórczego myślenia oraz interpretowania dzieł sztuki 

 Rozwijanie wyobraźni poprzez stosowanie metafor, stymulowanie emocji 

 Inspirowanie do spontanicznych wypowiedzi, wyrażania własnego zdania 

 Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji poprzez wykorzystanie kontekstów 

kulturowych 

 

Przebieg lekcji  -  Etapy  Storytelling 

 

Etap 1  Przygotowanie bazy językowej  metodą klasy odwróconej 

 

W celu przygotowania potrzebnego słownictwa zastosowano metodę klasy odwróconej  - 

uczniowie otrzymują zestaw potrzebnych słówek i zwrotów w aplikacji Quizlet. Następnie 

wykonują ćwiczenia z wykorzystaniem słownictwa w aplikacji  LearningApps 

 

Ćwiczenie 1 

Zapoznaj się ze słownictwem, które możesz wykorzystać na lekcji, ćwicz  wymowę oraz 

wykonaj załączone ćwiczenia.   

https://quizlet.com/pl/507856014/kleider-machen-leute-flash-cards/?new 

 

Ćwiczenie  2 

Połącz elementy w pary, tak, aby powstały poprawne zwroty. 

https://learningapps.org/display?v=ppsyx57z220 

 

Podgląd rozwiązanego zadania 

https://drive.google.com/file/d/1P_3evsxzLdYGWAK6vk2eR8y3sKri8ed_/view?usp=sharing 

 

Etap 2  Wykorzystanie obrazu jako inspiracji i bodźca do tworzenia historii                 

z zastosowaniem elementów strategii myślenia wizualnego 

 

https://quizlet.com/pl/507856014/kleider-machen-leute-flash-cards/?new
https://learningapps.org/display?v=ppsyx57z220


 
 

W celu zebrania inspiracji zastosowano elementy strategii myślenia wizualnego. Uczniowie 

otrzymują w aplikacji Mentimeter pytania, które stymulują stopniowo proces myślenia 

wizualnego w oparciu o obraz. Prowadzą do logicznego uzasadnienia stanowiska przyjętego 

przez ucznia na początku. Każdy wywód jest poprawny i cenny.   

Link do obrazu  

https://drive.google.com/file/d/1NW4u8LkgtMNzxAKq7vC68AJgeCo9nAIU/view?usp=sharin

g 

 

Uczniowie otrzymują dwa zadania: 

 

Ćwiczenie 1 

Jakie są twoje pierwsze skojarzenia z obrazem?  

W aplikacji Mentimeter wpisz  5 słów. Wasze skojarzenia utworzą chmurę wyrazową.  

https://www.mentimeter.com/s/c90e1b909a37ca260b2a70cc1eab250b/4749d8dcf5ab 

Przykładowa chmura wyrazowa na bazie tego ćwiczenia 

 https://drive.google.com/file/d/1PmNNoa-M_zF-e1TS2AXIjn0-cY5zHFLv/view?usp=sharing 

 

Ćwiczenie 2 

Odpowiedz na trzy pytania związane z obrazem. Zwracaj uwagę na to, żeby twoje 

odpowiedzi były ze sobą logicznie powiązane. 

https://www.mentimeter.com/s/6fa1befef7358cc7fceb6a58f55e7640/2bb34692118d 

 

Co sie dzieje na obrazie? 
Dlaczego tak twierdzisz? 
Co jeszcze można tutaj zobaczyć? 

 

Etap 3 Tworzenie kluczowych elementów historii  

 

Uczniowie na podstawie haseł tworzą kluczowe elementy historii – Przygotowują pytania do 

wywiadu, który chcą przeprowadzić z kobietą na obrazie.  

Korzystają z ćwiczenia przygotowanego w aplikacji Wordwall. Zadanie polega na 

przyporządkowaniu pytań do podanych haseł. 

 

Ćwiczenie 

Przygotuj pytania do wywiadu – Skorzystaj z ćwiczenia, gdzie twoim zadaniem jest 

przyporządkować do każdego hasła po trzy pytania. Możesz uzupełnić listę pytań własnymi 

pomysłami. 

https://wordwall.net/pl/resource/2230742/lebensgeschichte 

Podgląd wykonanego ćwiczenia 

https://drive.google.com/file/d/1NW4u8LkgtMNzxAKq7vC68AJgeCo9nAIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NW4u8LkgtMNzxAKq7vC68AJgeCo9nAIU/view?usp=sharing
https://www.mentimeter.com/s/c90e1b909a37ca260b2a70cc1eab250b/4749d8dcf5ab
https://drive.google.com/file/d/1PmNNoa-M_zF-e1TS2AXIjn0-cY5zHFLv/view?usp=sharing
https://www.mentimeter.com/s/6fa1befef7358cc7fceb6a58f55e7640/2bb34692118d
https://wordwall.net/pl/resource/2230742/lebensgeschichte


 
 

https://drive.google.com/file/d/1WxolK358zvJR2Dli4HNcmZyX0Zlii9Pr/view?usp=sharing 

 

 

 

 

Etap 4  Opowiadanie historii 

 

Najpierw uczniowie pracują w parach. Jeśli lekcja odbywa się w formie zdalnej, tworzymy 

dwójki na platformie komunikacyjnej, tak aby uczniowie mogli ze sobą rozmawiać. Jedna 

osoba przeprowadza wywiad, druga udziela wywiadu wcielając  się w rolę kobiety ze zdjęcia. 

Następnie na forum klasy opowiadają historię kobiety z obrazu. 

 

To zadanie wykonujemy wspólnie podczas lekcji na żywo. 

 

Ćwiczenie 1 

Przeprowadźcie w parach wywiad. 

 

Ćwiczenie 1 

Opowiedzcie historię kobiety. 

 

Etap 5 Podsumowanie historii – Nawiązanie do tematu lekcji                                   

z wykorzystaniem materiałów autentycznych   

 

Zadanie 1  Komentarz do historii 

 

Uczniowie odpowiadają na pytania podsumowujące historię kobiety z obrazu. 

To zadanie wykonujemy wspólnie podczas lekcji na żywo. 

 

W nawiązaniu do opowiedzianej historii odpowiedzcie na pytania: 

 

Co sądzisz o tej kobiecie? Jakie sprawia wrażenie? 
Jaki wpływ na kształt tej historii miał jej wygląd?  
Jakie przysłowie znalazłoby tutaj odniesienie? 
Jak tłumaczymy to przysłowie? 

 

Przeczytaj definicję przysłowia i przetłumacz ją na język polski. 

https://www.redensartenindex.de/suche.php?suchbegriff=~Kleider%20machen%20Leute&b

ool=relevanz&sp0=rart_ou 

https://drive.google.com/file/d/1WxolK358zvJR2Dli4HNcmZyX0Zlii9Pr/view?usp=sharing
https://www.redensartenindex.de/suche.php?suchbegriff=~Kleider%20machen%20Leute&bool=relevanz&sp0=rart_ou
https://www.redensartenindex.de/suche.php?suchbegriff=~Kleider%20machen%20Leute&bool=relevanz&sp0=rart_ou


 
 

Uczniowie otrzymują  przekierowanie do słownika przysłów i zwrotów idiomatycznych 

Redensarten-Index. Czytamy i tłumaczymy definicję przysłowia „Kleider machen Leute” „Jak 

cię widzą, tak cię piszą” 

 

Zadanie 2 Ankieta uliczna na temat przysłowia „Jak cie widzą, tak cię piszą” 

 

Uczniowie oglądają krótkie wywiady - ankietę uliczną na temat przysłowia „Jak cię widzą, tak 

cię piszą”, a następnie wykonują ćwiczenia, w których mają przyporządkować odpowiedzi do 

ankietowanych osób oraz zaznaczyć ich opinie na temat osób widzianych na zdjęciach. 

Zadanie zostało przygotowane w Formularzach Google 

 

Obejrzyj krótkie wywiady, w których różne osoby odpowiadają na dwa pytania:  Czy słuszne 

jest przysłowie „Jak cię widzą, tak cie piszą“ i dlaczego? Co  mogą powiedzieć o osobach 

pokazanych na zdjęciach?  

https://www.youtube.com/watch?v=lyeEWB8mGZQ 

Przeczytaj polecenia do zadań, wysłuchaj wywiadów dwa razy, a następnie wykonaj 

ćwiczenia. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJrEEMNafrzwjbVQvZeMEj-

dmjWI1TuW9J0KCg00DSonw2qQ/viewform?usp=sf_link 

 

Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj do ankietowanych osób odpowiedzi na pytanie: Czy słuszne jest przysłowie 

„Jak cię widzą tak cię piszą” i dlaczego?   

 

Osoba ankietowana Opinia osoby na temat: Czy słuszne jest 

przysłowie „Jak cię widzą, tak cię piszą” 

 

Ćwiczenie 2 

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi ankietowanych na temat osób widzianych na zdjęciach.  

 

Osoba pokazywana na zdjęciu Co mówią ankietowani o tej osobie. 

 

Zadanie 3. Krótka dyskusja  

 

Uczniowie odpowiadają na pytania podsumowujące. 

To zadanie wykonujemy  wspólnie podczas lekcji na żywo. 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyeEWB8mGZQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJrEEMNafrzwjbVQvZeMEj-dmjWI1TuW9J0KCg00DSonw2qQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJrEEMNafrzwjbVQvZeMEj-dmjWI1TuW9J0KCg00DSonw2qQ/viewform?usp=sf_link


 
 

Czy twoim zdaniem słuszne jest przysłowie „Jak cię widzą, taj cię piszą”? 

Czy  na podstawie wyglądu człowieka można stworzyć o nim historię? 

Czy wygląd może być mylący?  

 

Porównajcie teraz  naszą historię z informacjami o obrazie. Znajdź autora i tytuł obrazu. 

http://undefined-fashion-objects.blogspot.com/2013/08/portret-z-moda-w-tle-tamara-

empicka-i.html 

 

Czy przypuszczałeś, że kobieta z obrazu może być księżną? 

Czy należy innych oceniać po wyglądzie? Dlaczego? 

 

Uczniowie otrzymują przekierowanie do informacji o omawianym na lekcji obrazie.   

Odczytują autora i tytuł: Tamara Łempicka "Portret księżnej de la Salle"  Porównują 

opowiedzianą na lekcji historię z wersją sugerowaną w tytule. 

 

Zadanie domowe 

Uczniowie otrzymują  zadanie domowe do wykonania w aplikacji wizer.me Zadanie obejmuje 

dwa polecenia:  

 

Wykonaj zadanie domowe w aplikacji wizer.me 

https://app.wizer.me/learn/D04O85 

 

Zadanie 1 

Napisz historię kobiety z obrazu. 

 

Zadanie 2 

Bierzesz udział w ankiecie ulicznej i odpowiadasz na pytanie: 

Czy słuszne jest przysłowie „Jak cie widzą, tak cię piszą” ? Uzasadnij swoją opinię. 

Nagraj swoją wypowiedź, postępuj według instrukcji. 

https://drive.google.com/file/d/1aWmqnVw2eG5XwDFE_Cma9LuuppAyHsa7/view?usp=sha

ring 

 

http://undefined-fashion-objects.blogspot.com/2013/08/portret-z-moda-w-tle-tamara-empicka-i.html
http://undefined-fashion-objects.blogspot.com/2013/08/portret-z-moda-w-tle-tamara-empicka-i.html
https://app.wizer.me/learn/D04O85
https://drive.google.com/file/d/1aWmqnVw2eG5XwDFE_Cma9LuuppAyHsa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWmqnVw2eG5XwDFE_Cma9LuuppAyHsa7/view?usp=sharing

