
SYTUACJE, ZJAWISKA, ROLE – CODZIENNE PRAKTYKI KULTUROWE 

Pomoce: 

Podręcznik „Spotkania z kulturą”, Rozdział II, Temat 11 „Internet: świat w zasięgu ręki” s. 185-190 
 
Co powinniśmy umieć? Uczeń: 

 określa główne cechy i obszary potocznych praktyk kulturowych  

 podaje wyróżniki oraz przykłady sytuacji formalnych i nieformalnych  

 wyjaśnia, czym są obszary publiczne i prywatne w sferze kontaktów międzyludzkich  

 podaje przykłady ról odgrywanych przez współczesnego człowieka  

 uzasadnia, że moda jest zjawiskiem społecznym  

 wyjaśnia, czym są subkultury  

 podaje przykłady rekwizytów kultury  

 przytacza najciekawsze fakty z historii wybranych praktyk kulturowych 

 charakteryzuje czas święta i czas wolny jako obszary praktyk kulturowych  

 wyjaśnia specyfikę roli konsumenta, aktywnego uczestnika kultury oraz turysty we współczesnej kul-

turze  

 opisuje wybrane współczesne subkultury  

 tłumaczy, na czym polega specyfika rekwizytów kultury  

 określa, czym jest dress code  

 formułuje zasady savoir-vivre’u dotyczące posługiwania się telefonem komórkowym, palmtopem lub 

odtwarzaczem mp  

Zadania: 
 
1. Zapoznaj się z wiadomościami  znajdującymi się w podręczniku -  str. 185-190. 

2. Na podstawie przeczytanego tekstu odpowiesz na pytania: 

- Co to są potoczne praktyki kulturowe? 

- Kto jest uczestnikiem kultury? 

3. W skrócie poznasz cechy i obszary  potocznych praktyk kulturowych. 

4. Wymienisz  wyróżniki oraz przykłady sytuacji formalnych i nieformalnych.  

5. Wyjaśnisz, czym są obszary publiczne i prywatne w sferze kontaktów międzyludzkich.  

6. Podasz przykłady ról odgrywanych przez współczesnego człowieka. 

7. Uzasadnisz, że moda jest zjawiskiem społecznym.  

8. Wyjaśnisz, czym są subkultury.  

9. Podasz przykłady rekwizytów kultury.  

10. Przytoczysz najciekawsze fakty z historii wybranych praktyk kulturowych. 

11. Scharakteryzujesz czas świąt i czas wolny jako obszary praktyk kulturowych.  

12. Wyjaśnisz specyfikę roli konsumenta, aktywnego uczestnika kultury oraz turysty we współczesnej kultu-

rze. 

13. Opiszesz wybrane współczesne subkultury.  

14. Wytłumaczysz, na czym polega specyfika rekwizytów kultury. 

15. Określisz, czym jest dress code.  

16. Sformułujesz zasady savoir-vivre’u dotyczące posługiwania się telefonem komórkowym, palmtopem lub 

odtwarzaczem mp.  



 

5. Na stronie 191 znajdują się terminy niezbędne do omówienia potocznej praktyki kulturowej. Zapoznaj się  

z nimi. 

 

Życzę przyjemnej pracy  


