
Temat: Historia kina. 

13 V 2020 r. 

- poznasz początki kina, dowiesz się, jak zmieniała się technologia, 

- dowiesz się, jak wygląda praca przy filmie, 

-poznasz utwór „Dumka na dwa serca” 

1. Przeczytaj teksty z podręcznika str. 208-211 („Początki kina”, „Film – sztuka w ewolucji”). Zwród 

uwagę na to, że kino to: sztuka, rozrywka i przemysł. Czego jest więcej a czego mniej we 

współczesnym kinie, każdy może odpowiedzied sobie sam. Według mnie najwięcej jest chyba 

przemysłu (komercji), ale każdy może mied własne zdanie. 

2. Przepisz do zeszytu: 

Pierwsze filmy „Wjazd pociągu na stację” , „Wyjście robotników z fabryki Lumiẻre w Lyonie”, rok 

1895. 

Kinematograf wynaleźli bracia August i Ludwik Lumiẻre.  

3. Znajdź w Internecie piosenkę „Dumka na dwa serca”, utwór z filmu Jerzego Hoffmana „Ogniem i 

mieczem”, muzyka: Krzesimir Dębski, sł. Jacek Cygan. Wysłuchaj utworu. 

Zwród uwagę na ostatnią zwrotkę: 

My wpatrzeni, zasłuchani, 

Tak współcześni aż do granic 

W ciemnym kinie po kryjomu 

Ocieramy łzę 

 

Praca domowa: Napisz, jak interpretujesz te słowa i czy się z nimi zgadzasz.  

PS. Pracuj systematycznie, z koocem tygodnia wskazani przez nauczyciela uczniowie będą poproszeni 

o odesłanie prac domowych i notatek z lekcji. 

 

Temat: Od braci Lumierẻ do coli i popcornu w kinie. 

14 V 2020 r.  

- przekonasz się na czym polega magia kina,  

- dowiesz się, co to film krótkometrażowy  

 



1. Obejrzyj zamieszczone poniżej prezentacje. Pierwsza dotyczy początków kina, druga 

pokazuje, historię kina, począwszy od filmu niemego do „Gwiezdnych wojen”. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg  

https://www.youtube.com/watch?v=rdmTXc9bpiU  

  

2. Przepisz do zeszytu 

Film krótkometrażowy – inaczej krótka taśma, kiedyś film trwający do 20 minut, obecnie od 30 – 60 

minut. Opis filmu „Wyjście robotników z fabryki” pierwszy film w dziejach kinematografii pokazany 

publicznie, otwierający zestaw 10 filmików braci Lumiere podczas pierwszego płatnego, publicznego 

pokazu w Salonie Indyjskim Grande Cafe w Paryżu. 

Możesz tutaj go obejrzed  

https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80  

 

3. Praca domowa: napisz, postaraj się rozbudowad swoją wypowiedź 

a)  Do czego skłaniał widza film niemy? 

b) Co wnoszą do filmu efekty specjalne? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-ADpi1-rbg
https://www.youtube.com/watch?v=rdmTXc9bpiU
https://www.youtube.com/watch?v=YXD56XL4R80

