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Scenariusz warsztatów edukacyjnych 
 

Tytuł: Reklama – sztuka słowa i obrazu 
(współdziałanie obrazu i słowa w reklamie) 

 
 
 
1. Cele ogólne warsztatów: 
- rozumienie reklamy jako tekstu perswazyjnego, nakłaniającego, wielokodowego; 
- umiejętność analizy plakatu reklamowego jako połączenia słowa i obrazu; 
- rozumienie reklamy jako przekazu symbolicznego na poziomie ikonicznym i werbalnym; 
- rozumienie reklamy jako przekazu edukacyjnego, propagującego określone wartości; 
 
2. Cele szczegółowe: uczestnik warsztatów powinien osiągnąć następujące umiejętności 
- rozumienie obrazu jako symbolu; 
- dostrzeżenie elementów emocjonalnych zawartych zarówno w słowie, jak i obrazie; 
- umiejętność analizy obrazu jako wiązki informacyjnej (co mówi nam obraz); 
- umiejętność odczytywania obrazu poprzez słowa (jak słowo doprecyzowuje obraz); 
- umiejętność rozumienia, na czym polega istota hasła reklamowego i jak się go tworzy; 
- umiejętność praktycznego skonstruowania prostego przekazu reklamowego;  
- umiejętność skonstruowania komunikatywnego i atrakcyjnego hasła; 
- umiejętność kreatywnego (niekonwencjonalnego) myślenia; 
- umiejętność współpracy w grupie; 
 
3. Formy pracy: 
- pogadanka; 
- praca w grupach zadaniowych; 
 
4. Metody pracy prowadzącego warsztaty 
- rozmowa (seria pytań i oczekiwanych odpowiedzi); 
- burza mózgów; 
- samodzielne (w obrębie grupy) rozwiązywanie zadań twórczych; 
- prezentacja własnych pomysłów; 
 
5. Środki potrzebne do realizacji zadań 
- rzutnik multimedialny; 
- komputer z oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie obrazów; 
- arkusze papieru A4 – dla zapisywania notatek i pomysłów; 
- długopisy, ołówki; 
 
6. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 
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Przebieg warsztatów: 
 
 
 
Część pierwsza: pogadanka (1 godzina) 
 
1. Prowadzący przedstawia temat (Reklama sztuka obrazu i słowa); co to jest reklama i do 
czego nam służy (5 min); 
 
2. Na podstawie zaprezentowanej reklamy (zdjęcie plakatu reklamowego) uczniowie 
kierowani przez prowadzącego (pytania i odpowiedzi) powinni scharakteryzować, z jakich 
elementów składa się przedstawiona reklama; jakie są jej cele; jakie jest przesłanie reklamy; 
jakie funkcje pełnią poszczególne elementy; co to jest przekaz symboliczny. 
 
Propozycja trzech reklam: tradycyjnej reklamy komercyjnej i reklam społecznych; można 
omówić tylko pierwszą i drugą reklamę, natomiast trzecią tylko wówczas, czy zostanie nam 
dostatecznie dużo czasu;  
 
Cel pogadanki: porównanie reklamy zwykłej, komercyjnej z reklamą głębszą, społeczną; 
pokazanie, jak reklama jest zbudowana, jaki ma cel główny (zachęcenie do kupna produktu 
(reklama 1), ale także zachęcenie do podjęcia pewnej idei (reklama 2); jakie ma cele 
dodatkowe (dydaktyczne – propagowanie pewnych wartości) 
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Przykład 1: 
 

 
 
Propozycje pytań i odpowiedzi: 
 
a) co świadczy o tym, że ten obraz możemy nazwać reklamą? [ pojawia się nazwa produktu – 
wiemy natychmiast, co jest reklamowane; jest hasło: Bądź po stronie natury; pojawia się sam 
produkt – butelka z wodą;  
 
b) z jakich elementów składa się ta reklama: obraz (produkt, tło = górski potok; słowo = hasło 
i nazwa produktu; kolor = natura: zieleń, niebieska woda, góry w oddali, las; 
 
c) jakie znaczenie, jakie informacje przekazuje nam obraz [czysta woda, górskie powietrze, 
Beskidy]  
 
d) dlaczego butelka jest pokazana na tle naturalnego krajobrazu? Jaki jest sens takiego 
obrazu? Czy chodzi tylko o to, że butelka stoi sobie na kamieniu, bo pewnie ją ktoś 
zapomniał? [butelka pełna jest naturalnego napoju, z Beskidów, z czystego regionu Polski, 
górski potok symbolizuje czystość, las symbolizuje czystość; butelka jest częścią tego 
krajobrazu, jest częścią natury, lasu, wody; woda w butelce jest tak samo zdrowa i naturalna, 
jak woda w górskim potoku, czysty las beskidzki itd.;] 
 
e) czy obraz potrafi jakoś nas poruszyć, zastanowić, wzbudzić jakieś uczucia? jakie?; nazwij te 
uczucia; 
 
f) czy ta reklama potrafi nas czegoś nauczyć? [przekazuje pewne wartości: ekologiczność, 
akceptację dla czystej zdrowej żywności, potrzebę dbania o środowisko jako źródło zdrowia].
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Przykład 2: 
 
 
 

 
 
Propozycje pytań i odpowiedzi: 
 
a) czym różni się ta reklama od poprzedniej i czy w ogóle można mówić tu o reklamie? [także 
chce nas do czegoś nakłonić = do udzielenia pomocy powodzianom; posiada hasło = jedno 
słowo: pomocy; czy to rzeczywiście jest hasło?; jeśli tak, czym zatem może być hasło = 
powiedzeniem, przysłowiem, zgrabną sentencją, ale także jednym słowem – zawołaniem; 
reklama zwraca się do odbiorcy, ale nie bezpośrednio, lecz pośrednio = to my sami musimy 
zrozumieć i zareagować; reklama ta pobudza do myślenia, do refleksji] 
 
b) pomyślmy o obrazie [jaki on jest, czy jest ładny? = raczej nie: kolory szare, napis 
niewyraźny i rozmazany, dlaczego jest brzydki? W jaki sposób na nas oddziałuje jego 
„brzydota”, jak go sobie interpretujemy, jak zrozumieć taki „nieładny” obraz; rola uczuć i 
emocji, które wiążą się z tym napisem – co czujesz, gdy widzisz taki obraz: nazwij swoje 
odczucia; rola skojarzeń z jakąś niebezpieczną sytuacją; co to za sytuacja? – powódź, jak jest 
pokazana; skąd wiemy, że to powódź] 
 
c) w jaki sposób obraz pokazuje niebezpieczeństwo, w jaki sposób ukazuje powódź – czy 
wprost? Skąd wiemy, że chodzi o powódź (skojarzenia) [czy widząc taki obraz, możesz 
wyobrazić sobie powódź i zrozumieć, czym ona jest w istocie = tragedią, rozpaczą, utratą, 
wielkim niebezpieczeństwem; jaka jest rola wyobraźni odbiorcy w zrozumieniu przekazu 
reklamowego] 
 
d) czego uczy nas ta reklama (jakie wartości przekazuje) [empatia, wrażliwość na tragedię 
innych ludzi, konieczność pomocy, konieczność solidaryzmu społecznego; współczucia wobec 
tragedii] 
 
e) czy reklama musi być ładna? 
 
f) czy reklama musi być banalna i głupia? 
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g) czy reklama tylko sprzedaje towar? 
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Przykład 3: 
(tylko, gdy zostanie nam czas przeznaczony na pierwszą część warsztatów) 
 

 
 
Propozycje pytań i odpowiedzi: 
a) dlaczego ten obrazek możemy nazwać reklamą?  
[obraz chce nas do czegoś zachęcić; używa w tym celu i słowa, i obrazu; posiada hasło: 
zaczytani.org; zwraca się bezpośrednio do odbiorcy, jakby chciał go nakłonić do jakiegoś 
działania: zrób te trzy rzeczy – oddaj, stwórz, zainspiruj; ma wyjaśnienie celu – zbiórka dla 
dzieci chorych] 
 
b) co przedstawia obraz 
[ptak, sowa, otwarta książka; dlaczego sowa?, co symbolizuje sowa? Czy obraz i słowa są ze 
sobą powiązane, czy tworzą wspólne przesłanie dla odbiorcy – dziecka; kto jest odbiorcą?, 
dlaczego jest taka forma rysunkowa] 
 
c) czy ta reklama jest ładna? czy potrafi nas zachęcić do oddania książki i dlaczego? w jaki 
sposób forma (kolory, rysunek, kształt liter) tej reklamy zachęca nas do oddania książki] 
 
d) czego uczy nas ta reklama [konieczność pomocy innym, umiejętność dzielenia się z innymi, 
miłość do książki] 
 



 7 

 
 
Część druga (1 godzina) 
 
 
Gra zespołowa: konstruujemy reklamę: 
 
Prowadzący proponuje obraz/zdjęcie (rzutnik multimedialny); młodzież zostaje podzielona 
na grupy zadaniowe (trzy-cztery osoby); najpierw wszyscy razem mają opisać obraz tak, aby 
skonstruować słownik – będzie on służył następnie do skonstruowania hasła (już w grupach); 
w tym celu: 
 
 
A. Praca wspólna: 

a) gromadzimy słowa i zwroty kojarzące się z tym obrazem 
- rzeczowniki 
- przymiotniki 
- czasowniki 
- przysłowia kojarzące się z obrazem 
- jakieś powiedzonka lub zwroty frazeologiczne 

 
B. Praca w grupach: zadania 

 
b) każda grupa osobno zastanawia się, jaki przedmiot, produkt kojarzy nam się z tym 

obrazem, co może ten obraz reklamować; polecenie: wymyślcie produkt, przedmiot, 
a może jakąś ideę?; uzasadnijcie wybór; 

 
c) polecenie: na podstawie słów i zwrotów zbudujcie hasło pasujące do obrazu; hasło i 

obraz powinny was zachęcić do kupna tego produktu 
 

d) polecenie: zaprezentujcie pomysły tak, aby przekonać resztę, że to najlepszy pomysł 
na reklamę 

 
e) zakończenie: wszyscy wybieramy najlepszą propozycję (np. długość oklasków) 

 
f) nagrody dla najlepszych propozycji (?) 
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Propozycja analizy dwóch obrazów (jeden do wyboru): 
 
1. Ręce 
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Przykładowy przebieg działań w przypadku obrazu pt.: Ręce 
 
Etap pierwszy: Gromadzenie słów i zwrotów – opis obrazu + skojarzenia zgodnie z przyjętymi 

kategoriami: 

rzeczy i idee: woda, prysznic, modlitwa, czystość, itd. 

cechy i przymioty: czysta, miękka, zdrowa, itd. 

działania i stany: lać, lać jak z cebra, przeciekać, zmywać, pachnieć, itd. 

słówka pomocnicze: jak, z, pod, i.  

 

Słowa: 

Woda, prysznic, szampon, strumienie wody, czysta woda, ręce, palce, paznokcie, skóra, 

przeciekać, przepływać, piękne, młode, przechodzić, przeciekać przez palce, dłonie, 

przeciekać przez dłonie, modlitwa, kąpiel, świeżość, czystość, oczyszczenie, zmyć, zmyć brud, 

życie, żywa woda, żywa woda zdrowia doda, ciecz, oblać, przelewać się, strumienie wody, 

źródło, wodospad, woda życia, rozpryskiwać się, wilgoć, nawilżanie, nawilżenie, kobieta, 

mężczyzna, pan – pani, pragnienie, kobiece dłonie, kobiece ręce, środki czystości, trzymaj-

trzymaj, źródło, nie utrzymasz, woda spada na dół, krople, kap-kap, deszcz, rynna, gasić 

pragnienie, wpaść pod rynnę, z deszczu pod rynnę, deszczówka, miękka woda, pić, pić wodę 

życia, zatrzymać powódź, kropla drąży skałę, skropić, kropić, do ostatniej kropli, padać, lać 

jak z cebra, leje deszcz, brzydka pogoda, wiosenny deszczyk, majowy deszczyk, ulewa, wypić, 

wylać, smakować, pachnieć; święcona woda, potop, Noe, topić się, dużo wody upływa, oblać 

wodą, śmigus-dyngus, kap-kap 

 

Etap drugi: wprowadzenie tematów np.:  

1) Kobieta/mężczyzna 

2) Zdrowie: zmywać, nawilżać, prysznic, szampon, kąpiel, żywa woda zdrowia doda, 

smakować, nawilżać itd. 

3) Natura: kropić, padać, wodospad, wiosenny deszczyk, ulewa, lać jak z cebra, brzydka 

pogoda,  itd. 
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4) Kultura: modlitwa, kropla drąży skałę, Noe, potop, woda życia (baśń), rynna, wpaść 

pod rynnę, smakować, nawilżać, szampon, śmigus-dyngus, święcona woda, woda i 

wino, itd. 

5) Życie codzienne i otoczenie: środki czystości, prysznic, trzymaj-trzymaj, wpaść pod 

rynnę, kąpiel, wilgoć, kap-kap, itd. 

 

Etap trzeci: zaproponowane produkty (hipotetyczne kampanie reklamowe): szampon, woda 

do picia niegazowana, woda gazowana do picia, rynny, bank, środki czystości; itd. 

 

Etap czwarty: zaproponowane hasła: 

Szampon: „Piana dla pana”; „Szampon, który oczyszcza”; skrapia, oczyszcza, nawilża – 

szampon X,  

 

Woda do picia: „Do ostatniej kropli”, „Woda życia, ale bez gazu”; „Woda, która gasi 

pragnienie”; „Kropla pragnienia”; „Woda – żyj na gazie”; „Wypijasz do ostatniej kropli” 

 

Rynny: „Wpadnij pod naszą rynnę, nie zmoczy cię nawet kropla” 

 

Bank: „Wpuszczaj – nie przepuszczaj”; „Z naszego źródła pieniądze płyną strumieniem”; 

„Strumień pewnych pieniędzy” 

 

Etap piąty - Ocena: Ocenie nie podlega oczywiście udatność i celność hasła, lecz jego 

poprawność gramatyczna, umiejętność doboru słów, umiejętność przetworzenia zwrotów 

frazeologicznych, pewna artystyczna umiejętność wykorzystania słownictwa, humor i 

zdolność do wykorzystania wzorca gatunkowego sloganu (krótkość, zwięzłość, umiejętność 

operowania metaforą).  
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2. Gepard 
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Przykładowy przebieg działań w przypadku obrazu pt.: Gepard 
 
Uwaga wstępna: Analiza jest analogiczna do obrazu pierwszego: 
 
Etap pierwszy: Gromadzenie słów i zwrotów  

 

Kategorie: 

zwierzę: drapieżnik, Afryka, bezdroża, sawanna, cętki, futro, skok, atak itd. 

idee: niebezpieczeństwo, dynamika, bezwzględność, walka o przetrwanie, itd. 

cechy i przymioty: niebezpieczny, porywający, piękny, fascynujący, drapieżny, itd. 

działania i stany: pędzić, hamować, skakać, nadchodzić, itd. 

słówka pomocnicze: jak, z, pod, i.  

 

Słowa: polowanie, afrykańskie bezdroża, skok, cętki, ogon, bezwzględny, morderca, walka o 

byt, zabijanie dla pożywienia, ostry, oko, oko w oko, nieobliczalny, przygoda, sawanna, 

gorąco, polowanie, ochrona, chronić przyrodę, safari, strzelba, pełny gaz, prędkość, szybkość, 

przygoda w dziczy, dynamiczność, ostrożność, atak, futro, nie obawiać się, pocić się, pocić się 

ze strachu, ale jazda!, myśliwy, tropić, złe oczy, oczy jak reflektory błyszczą, błysk w oku, 

patrzeć zza szyby, tropić, dynamika, pstryknąć fotkę, strzelić fotkę. 

 

Etap drugi: Tematy: 

 
Polowanie: strzelba, myśliwy 

Safari: strzelać, oglądać zza szyby, tropić, jechać dynamicznie, ale jazda! 

Ludzie: myśliwy, zwiedzanie, przygoda w dziczy, tropić. 

Kultura: chronić przyrodę, chronić naturalne środowiska, przeżywać przygodę. 

 

Etap trzeci: propozycja produktów dla reklamy  

 

Męskie perfumy, samochód typu jeep, towarzystwo turystyczne; agencja ochrony zwierząt.  

 

Etap czwarty: propozycje haseł 

„Chroń – nie zabijaj” (agencja ochrony zwierząt);  
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„Safari nawet na autostradzie” (samochód);  

„Oko w oko z naturą” (towarzystwo turystyczne);  

„Pstrykaj, nie zabijaj” (aparaty fotograficzne) 

 

Etap Piąty: analogicznie do poprzedniego przykładu 

 

Uwaga końcowa:  

1. Zajęcia powinny być dynamiczne i utrzymane w tonie twórczej zabawy.  

2. Ważne jest, aby wydobyć zawsze element edukacyjny reklamy. 

3. Jak najmniej podpowiadać, rozwiązania powinny płynąć od samych uczestników 

warsztatów. 

 

Opracował: Jacek Warchala 

 

  
 
 


