
Lekcja 1 (powinna być przeprowadzona na początku cyklu kształcenia).  

 

Temat: Co to jest kultura? 

 

I. Cele operacyjne 

      Uczeń: 

•  podaje skojarzenia związane z kulturą, 

•  definiuje kulturę i cywilizację, 

•  rozróżnia typy kultury i charakteryzuje je. 

II. Metody: 

•  praca w grupach, 

•  dyskusja, 

•  burza mózgów. 

III. Pomoce dydaktyczne: 

•  karteczki samoprzylepne, 

•  różne definicje kultury, 

•  ilustracje wytworów kultury. 

IV. Przebieg lekcji 

1.  Próba ustalenia, co będzie tematem lekcji na zajęciach z przedmiotu wiedza o kulturze - 

dyskusja. Rozwiązanie problemu jest niemożliwe bez zdefiniowania terminu „kultura.” 

2. Rozdanie uczniom karteczek samoprzylepnych – uczniowie mają za zadanie zapisać 

na nich wszystkie skojarzenia ze słowem  „kultura”. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo 

„kultura” – uczniowie naklejają karteczki ze swoimi propozycjami wokół, tworząc mapę 

mentalną pojęcia. 
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3. Z pewnością pojawią się skojarzenia skrajnie różniące się od siebie, np.: grzeczne 

zachowanie, teatr, literatura, wykształcenie, sztuka… Konieczne jest wspólne omówienie 

powstałego schematu – porządkowanie skojarzeń tak, aby wyrazy  najbardziej zbliżone 

do siebie, należące do jednej kategorii czy dziedziny znalazły się w tej samej części 

schematu. Na pewno sprawi to kłopot na tym etapie kształcenia. Można również 

pozostawić w tym momencie zadanie niedokończone i zapowiedzieć, że wrócimy do tego 

zagadnienia na końcu zajęć.  

4. Aby skomplikować problem warto zapytać, czy piękne wzory „malowane przez mróz” 

na szybie są elementem kultury. Należy tak kierować dyskusją, aby uczniowie dostrzegli 

celowość działania człowieka w tworzeniu dzieł kultury. Jeżeli dzieło powstaje bez 

udziału człowieka, jest wytworem natury, nie kultury.  

5. Niezależnie od tego czy klasie udało się stworzyć jakąś definicję kultury, zapoznajemy 
uczniów z różnymi ujęciami tego terminu.                                                                
 
•  Kultura jest to złożona całość zawierająca nawyki nabyte przez człowieka jako 

członka społeczeństwa. 

                                                                                                                    Ruth Benedict 

•  Kultura jest integralną całością składającą się z narzędzi i dóbr konsumpcyjnych, 

twórczych zasad różnych grup społecznych, ludzkich idei i umiejętności, wierzeń 

i obyczajów.                                                                                                       

                                                                                                      Bronisław Malinowski 

•  Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, 

sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi 

jako członków społeczeństwa.                                                                     

                                                                                                                    Edward Tylor 

•  Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i 

przetwórczego wysiłku niezliczonych pokoleń (...) Jest nią całokształt 

zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z 

racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie.                    

                                                                                                            Stefan Czarnowski 

•  Konfiguracja wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe są 

podzielane i przekazywane przez członków danego społeczeństwa.  

                                                                                                                     Ralph Linton 

 



•  Kultura to przekazane i wytworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie 

znaczących systemów, będące czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz 

wytwory stanowiące produkt zachowania.  

                                                                                       Alfred Kroeber, Talcott Parsons 

6. Podział klasy na kilkuosobowe (najlepiej pary) grupy. Każda z grup otrzymuje taki sam 

zestaw pytań, ale inny obrazek, rekwizyt do omówienia. Np.: 

•  grupa I: ilustracja przedstawiająca tablice z Dekalogiem i Pismo Święte, modlitwa; 

•  grupa II: samochód – zabawka, model samolotu; 

•  grupa III: egzemplarz „Pana Tadeusza”, tekst hymnu narodowego;  

•  grupa IV: egzemplarz książki „ Blubry starego Marycha”, przepis na „pyry z gzikiem”, 

tekst legendy o dębach rogalińskich; 

•  grupa V: program telewizyjny z zaznaczonymi serialami, płytę z muzyką disco polo, 

lalka Barbie, zdjęcie krasnali ogrodowych;  

•  grupa VI: repertuar opery, płyta z muzyką Mozarta; 

•  grupa VII: „tradycyjne” całodzienne menu, plan dnia: dom – praca – dom;  

•  grupa VIII: menu wegetariańskie, czasopismo z artykułem o wnętrzach urządzonych 

zgodnie z feng – shui, ewentualnie definicja tego „stylu”; 

•   grupa IX: wycinanki ludowe, haftowane obrusy, pisanki, kraszanki, rzeźby ludowych 

twórców;  

•  grupa X: reprodukcje obrazów Leonarda da Vinci, zdjęcia rzeźb Michała Anioła.  

POLECENIE: Uzasadnij, że otrzymany rekwizyt (lub ilustracja) jest wytworem kultury.   

     Jakie cechy ma ta kultura? Kto jest jej twórcą, uczestnikiem? 

1. Zadanie może okazać się trudne dla uczniów – nauczyciel czuwa nad ich pracą, 

odpowiada  na pytania, podpowiada.  

2. Przedstawienie efektów pracy. Nauczyciel stara się, w razie konieczności, stawiać 

pytania, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Dąży do uzyskania wniosków na temat 

poszczególnych materiałów:  

•  grupa I: Dekalog i „Biblia” stanowią część kultury – istnieje grupa ludzi, kierująca się 

zasadami chrześcijańskimi. Przedmioty te związane są z wierzeniami, ze sferą 

duchową. 



•  grupa II: Są to wytwory pracy człowieka. Rzeczy materialne, które powstały w 

społeczeństwach rozwiniętych. 

•  grupa III: Dzieło Mickiewicza i hymn narodowy zostały napisane przez Polaków i dla 

Polaków – są ważne tylko dla danej społeczności, narodu. 

•   grupa IV: Znaczenie tych rekwizytów jest zrozumiałe dla Wielkopolan – wartość 

regionalna. 

•  grupa V: Są to rzeczy dostępne dla wszystkich, bardzo popularne. Cechuje je masowy 

zasięg. Nie mają wartości artystycznej – kicz.  

•  grupa VI: Dzieła te przeznaczone są dla wybranego odbiorcy, elity – nie każdy potrafi 

docenić wartość takiej muzyki. 

•  grupa VII: Typowe posiłki dostępne w każdej stołówce – dla każdego; monotonia 

życia, w której wielu uczestniczy – tradycyjny model życia.  

•  grupa VIII: Odmienny sposób życia i odżywiania się – alternatywny. 

•  grupa IX: Prace ludzi niewykształconych artystycznie – twórców ludowych. 

•  grupa X: Wielkie dzieła wybitnych twórców – artystów docenianych przez 

wszystkich. 

11. Porządkowanie – uczniowie powinni zauważyć, że można wyróżnić pewne typy kultury, 

które są wobec siebie opozycyjne: 

•  kultura duchowa (niematerialna, opierająca się na symbolach) – kultura materialna, 

•  kultura narodowa – kultura regionalna, 

•  kultura elitarna (wysoka, artystyczna) – kultura popularna (masowa, niska), 

•  kultura oficjalna (dominująca) – kultura alternatywna (kontrkultura), 

•  kultura ludowa (nieprofesjonalna, tradycyjna) – kultura profesjonalna. 

12. Należy zwrócić uczniom uwagę, że wytwory kultury można przyporządkować do różnych 

typów tej dziedziny.   

13. Powrót do skojarzeń z kulturą na początku lekcji – porządkowanie zapisu.  

14. Odwołanie do przedstawianych wcześniej definicji kultury – zwrócenie uwagi na def. 

Tylora. Używa on zamiennie słowa kultura i cywilizacja. Czy są to słowa tożsame? 

Dyskusja.  

15. Zapis w zeszytach (pod „słoneczkiem” skojarzeń) definicji kultury i cywilizacji.  



Cywilizacja to całokształt społeczno – kulturowego rozwoju danego społeczeństwa lub 

grupy społeczeństw w określonym czasie historycznym. 

Kultura to ogół duchowego i materialnego dorobku, wytworzonego w całym procesie 

rozwoju historycznego danego społeczeństwa, wzbogacany i przekazywany z pokolenia na 

pokolenie. 

16. Zadanie domowe 

•  Który z wytworów kultury twojego regionu cenisz najbardziej i dlaczego? 

 


