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Temat: Jakie uczucia i emocje towarzyszą głównym bohaterom komiksu- 
Calwin i Hobbes?

Witaj Mateuszu!

Karta tytułowa angielskiego wydania komiksu



  Calvin i Hobbes (ang. Calvin and Hobbes) to bohaterowie serii komiksów pod 
tym samym tytułem, ukazujących się pierwotnie w postaci pasków w wielu 
gazetach na całym świecie. Pierwszy pasek ukazał się 18 listopada 1985 roku, 
natomiast ostatni w 1995. Twórcą serii jest Bill Watterson. 

Calvin to sześcioletni chłopiec, którego najlepszym przyjacielem jest pluszowy 
tygrys Hobbes. (Ich imiona pochodzą od nazwisk Jana Kalwina, francuskiego 
reformatora chrześcijaństwa i Thomasa Hobbesa, angielskiego filozofa). We 
dwóch przeżywają przygody, zmagają się z prawami, które  rządzą światem 
dorosłych. Istotną rolę w komiksie odgrywają takie postaci drugoplanowe jak 
rodzice Calvina, jego szkolni koledzy i nauczyciele oraz złośliwa opiekunka do 
dziecka. Tygrys ożywa tylko w wyobraźni chłopca, dla pozostałych bohaterów 
komiksu jest tylko zwykłą pluszową zabawką.

Co to jest komiks?

To historia obrazkowa, której często towarzyszy krótki tekst umieszczony w 
charakterystycznych dymkach, tam odbywa się dialog między postaciami lub z 
boku obrazków jako tekst. Historia przedstawiona jest za pomocą rysunków 
kadrów Między obrazem a tekstem mu towarzyszącym istnieje nierozerwalny 
związek. 

Cechy komiksu:

- jest bardzo oszczędny w słowa,

- sceny rozgrywają się w kadrze,  

- naśladują dźwięki z sytuacji prezentowanych na rysunkach,

- posiada temat przewodni np. walka dobra ze złem

- często występuje w odcinkach, seriach



1.Przeczytaj proszę, pierwszy komiks, postaraj się odpowiedzieć na 
pytania.

-jakie jest największe marzenie tygrysa Hobbesa?

-czy Calwin zgadza się z nim?

2.Przyjrzyj się proszę, twarzy tygryska, kiedy odpowiada przyjacielowi. Wskaż, 
która reakcja jest właściwa?



-który piktogram odpowiada reakcji Calwina? Czy był zadowolony czy też 
zdziwiony odpowiedzią tygrysa?

 Dla tygryska marzeniem jest posiadanie wielkiego, słonecznego  terenu, by móc
leżeć i wygrzewać się w promieniach słonecznych. Calwin zaś chciałby być 
bogaty. Takie dziecięce marzenie o bogactwie, o posiadaniu dużej kwoty 
pieniędzy, o władzy. Nie to jednak w życiu małego chłopca jest najważniejsze. 
Ważni są przyjaciele, koledzy, zabawy i zainteresowania.

2. Zapoznaj się z treścią drugiego komiksu. Odpowiedz na pytania.

-co przydarzyło się Calwinowi?



-określ emocje chłopca, wybierz odpowiedni piktogram.

                                             

-co mama odpowiedziała chłopcu?

-jaka nauka z tej historyjki?

Calwin nie posłuchał mamy. Miał nie zabierać tygrysa na spacery, Strata 
maskotki była dotkliwa ale słowa mamy spowodowały, że chłopiec posmutniał 
jeszcze bardziej.

                                                                                        Opracowała M. Marcjasz

Bardzo znanymi komiksami są przygody Kajka i Kokosza.



Przygody Koziołka Matołka- Kornela Makuszyńskiego

 Tytus, Romek i Atomek - Papcio Chmiel czyli Henryk, Jerzy Chmielewski




