Konspekt lekcji j zyka polskiego w klasie drugiej
na podstawie programu „ wiat w słowach i obrazach”
Joanna Szczesio – Gawro ska
Gimnazjum Nr 1
Konstantynów Łódzki
TEMAT: Nasze i Herberta poszukiwanie doskonało ci.

1. CELE LEKCJI: - uczniowie potrafi zdefiniowa słowo „doskonało ”, buduj jego
synonimy i rodzin wyrazów
-

uczniowie potrafi wykorzystywa polecone im ródła, pracowa z
tekstem, formułowa własne opinie, zdanie i konkluzje

-

zapoznanie uczniów z wierszem Zbigniewa Herberta „Kamyk”

-

uczniowie widz i rozumiej zale no ci mi dzy ró nymi dziedzinami
wiedzy i ich wspólne tematy (literatura, sztuka, przyroda, matematyka)

2. METODY NAUCZANIA: - elementy burzy mózgów i dramy
- heureza
- praca z tekstem
3. ZASADY NAUCZANIA: podmiotowo ci, indywidualizacji (uczniowie wcze niej okre lili
swoje zainteresowania i według tego kryterium zostali przydzieleni do grup) pracy w grupie,
integracji wewn trzprzedmiotowej (literatura, gramatyka), integracji zewn trzprzedmiotowej
(matematyka, filozofia, estetyka, muzyka), trwało ci, uatrakcyjnania (wł czenie w tok lekcji
elemantów dramy, rekwizyty, muzyka), systemowo ci
4.

RODKI DYDAKTYCZNE: albumy z malarstwem, albumy przyrodnicze, zdj cia, atlas
anatomii, słownik filozofii, muzyka zespołu Mercury Rev, papier, no yczki

TOK LEKCJI
1. Cz

przygotowawcza

a) Lu na rozmowa z uczniami na temat doskonało ci i rozumienia tego poj cia przez
współczesn młodzie
b) Budowanie synonimów słowa doskonały – wy mienity, idealny, najlepszy, niezrównany,
wyborowy, znakomity
c) Budowanie rodziny wyrazów słowa doskonały- doskonało , doskonale, doskonali ,
udoskonali
d) Zapisanie tematu lekcji i wprowadzenie w omawiane zagadnienie
Cz

wła ciwa

a) Praca w grupach wcze niej ustalonych przez samych uczniów (dzie wcze niej uczniowie
ocenili swoje umiej tno ci i zainteresowania i według nich zostali przydzieleni do grup)
GRUPA I – Poszukiwanie doskonałej figury i liczby matematycznej (uczniowie powinni
przygotowa graficzny obraz figury, liczby i uzasadni jej doskonało

z matematycznego

punktu widzenia)
GRUPA II – Poszukiwania doskonało ci w przyrodzie (zadaniem uczniów jest wybranie ich
zdaniem doskonałych miejsc, zjawisk itd. oraz uzasadnienie tego wyboru)
GRUPA III – Poszukiwania doskonało ci estetycznej (uczniowie powinni odnale
doskonało

w sztuce malarskiej w obrazach, portretach i uzasadnienie własnej opinii)

GRUPA IV – Poszukiwania doskonałego człowieka (uczniowie maj za zadanie zastanowi
si nad tym problemem, okre li cechy doskonałego człowieka, bohatera)
Uczniowie po poszukiwaniach , burzy mózgu w grupach prezentuj swoje opinie na temat
doskonało ci.
b) Pokazanie uczniom rekwizytu „kamienia” i pytanie o doskonało

tego przedmiotu, na czym

mo e ona polega .
b) Prezentacja wiersza Zbigniewa Herbarta w formie krótkiej dramy (ucze ustylizowany na
poet z kamieniem w r ku przy podkładzie muzycznym czyta wiersz)
c) Praca z tekstem b d ca uzupełnieniem rozwa a na temat doskonało ci. Uczniowie dostaj
w kopertach cechy, które s zwi zane z zagadnieniem i tekstem i przyporz dkowuj je do
poszczególnych strof wiersza Herberta. (koperty przygotowuje wcze niej nauczyciel)

Cz

ko cowa

Praca domowa – Opisz przedmiot twoim zdaniem doskonały.

Konspekt lekcji j zyka polskiego w klasie III
Na podstawie programu „ wiat w słowach i obrazach”
Temat: Sakralizacja codzienno ci, czy profanacja wi to ci? – analiza i interpretacja
„Karuzeli z madonnami” Mirona Białoszewskiego.
1. CELE: - zapoznanie uczniów z wierszem współczesnego poety Mirona Białoszewskiego
„Karuzela z madonnami” (tekst jest uj ty w programie nauczania j. polskiego w
gimnazjum)
- wprowadzenie nowych poj z zakresu filozoficzno-estetycznego: sakrum i
profanum (realizacja cie ek mi dzyprzedmiotowych uj tych w podstawie
programowej)
- uczniowie potrafi samodzielnie zdefiniowa poj cie madonna i zastosowa je
- uczniowie w procesie analizy i interpretacji tekstu literackiego potrafi
odpowiedzie na postawione w temacie pytanie
- uczniowie umiej korzysta ze ródeł, słowników i zgromadzonych materiałów
- uczniowie widz zale no ci miedzy ró nymi naukami, a niektórzy potrafi
wykorzysta wiedz z zakresu religii, filozofii i plastyki
2. METODY: -heureza
- praca z tekstem literackim
- przekład interemiotyczny
3. ZASADY: podmiotowo ci, indywidualizacji, pracy w zwspole, grupie, współpracy,
integracji zewn trzprzedmiotowej (muzyka, plastyka, filozofia, religia),
trwało ci i uatrakcyjniania (uczniowie wykonuj plansz interpretacyjn )
4.

RODKI DYDAKTYCZNE: plansza z madonnami i kobietami show-biznesu, nagranie
„Karuzeli z madonnami” w wykonaniu Ewy Demarczyk (to przygotowuje nauczyciel),
wycinki z gazet, obrazki wi te, klej, no yczki (to przygotowuj uczniowie)

5. TOK LEKCJI
A) Cz
przygotowawcza
1. Kim waszym zdaniem jest madonna? (swobodne wypowiedzi uczniów, próba
samodzielnego definiowania poj cia)
2. Zaprezentowanie przygotowanej planszy z pro b o wskazanie postaci, które s
madonnami, uzasadnianie swojej opinii, wyboru. (na planszy nale y zamie ci reprodukcj
Madonny Rafaela, zdj cia Madonny, piosenkarki, zwyczajnej kobiety i modelko)
3. Wprowadzenie poj cia sacrum ( wi to ) i profanum (przyziemno , sfera zniewa enia)

4. Dywagacje na temat profanacji i sakralizacji (madonna w kostiumie k pielowym, gwiazda
w aureoli wi to ci)
B) Cz
wła ciwa
1. Zapisanie tematu lekcji.
2. Wysłuchanie nagrania piosenki Ewy Demarczyk „Karuzela z madonnami” (uczniowie
słuchaj piosenki i ledz tekst utworu zwracaj c uwag na sfer wi to ci i przyziemno ci
zaprezentowan przez poet )
3. Uzupełnianie tabeli cytatami/ poj ciami z wiersza
Sfera sacrum
Sfera profanum
Np. madonna, orszak, magnifikat, niedziela
Np. bryki, rusza z kopyta, zakr cona, lata
dookoła gramofonowa płyta
4. Odpowied na pytanie z tematu lekcji z uzasadnieniem, motywowaniem
5. Zapisanie w zeszytach tezy, z krótkim uzasadnienie
3. Cz
ko cowa
Podsumowanie lekcji, powtórzenie wprowadzonych poj
Praca domowa: Mo na zaproponowa uczniom wykonanie przekładu interemiotycznego
„Karuzeli z madonnami”

Konspekt lekcji j zyka polskiego w klasie III
Na podstawie programu „ wiat w słowach i obrazach”
Temat: Współczesny czytelnik stoj cy przed lustrem ciszy – „Biała magia” Krzysztofa
Kamila Baczy skiego
1. CELE: - zapoznanie uczniów z wierszem poety pokolenia Kolumbów K.K. Baczy skiego
„Biała magia”
- zainspirowanie uczniów do własnej interpretacji tekstu poetyckiego
- uczniowie potrafi odró ni podmiot liryczny od bohatera lirycznego, umiej
analizowa tekst poetycki
- uczniowie potrafi wykorzysta wcze niej zdobyt wiedz na temat poety i
jego biografii
- uczniowie ch tnie uczestnicz w procesie lekcyjnym i wł czaj si w niego
aktywnie w miar swoich mo liwo ci i umiej tno ci
- uczniowie przy pomocy pyta nauczyciela charakteryzuj poezj
K. K. Baczy skiego, zauwa aj jej cechy specyficzne
2. METODY: - drama (lekcja rozpoczyna si scenk interpretacyjn wprowadzaj c w
temat)
- burza mózgów (wypisywanie na planszy spostrze e uczniów, bez ich
oceny i opiniowania)
- praca z tekstem literackim
- heureza
3. ZASADY: podmiotowo ci, indywidualizacji, samodzielnej pracy, współpracy i pracy
zespołowej, integracji zewn trzprzedmiotowej (muzyka, teatr, historia),
trwało ci, systemowego nauczania poetyki, uatrakcyjniania, prze ycia
osobistego tekstu literackiego
4. RODKI DYDAKTYCZNE: nagranie etiudy F. Chopina w wykonaniu I. Paderwskiego,
rekwizyty i kostiumy wykorzystane w dramie przygotowanej przez uczennice,
plansza na zapisywanie spostrze e uczniów, karteczki z przylepcem, pusta
kartka przeznaczona na interpretacje uczniów
5. TOK LEKCJI
A) Cz
przygotowawcza
1. Wprowadzenie w dram , zadania do wykonania (kto jest bohaterem scenki, 1, 2 osoby, co
robi, w jakiej jest sytuacji, co mo na o nim powiedzie , jego emocjach, nastroju,
propozycje tytułów)
2. Wykonanie krótkiej dramy przez uczniów, przygotowane i skonsultowane z nauczycielem

3.
B) Cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C) Cz
1.
2.
3.

Omówienie dramy według wcze niej zaproponowanych pyta
wła ciwa
Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach
Odczytanie przez nauczyciela utworu „Biała magia”
Samodzielna lektura wiersza z analiz ukierunkowan na wydobycie z tekstu: słów
kluczy, bohatera lirycznego, nastroju erotyki.
Burza mózgów, zapisywanie na planszy w odpowiednich polach spostrze e
analitycznych i interpretacyjnych uczniów
Próba oceny dramy i jej zgodno ci z tekstem, propozycje uczniów, swobodne wypowiedzi
Notatka w zeszycie: Co cechuje erotyk K. K. Baczy skiego?
- zmetaforyzowały j zyk
- ukrywanie p. lirycznego za obrazami lub bohaterem lirycznym
- nastrój niezwykło ci i tajemniczo ci
- ucieczka od wojny w wiat miło ci i rado ci
ko cowa
Zapisywanie na kartkach doko czenia zdania „Biała magia” jest według mnie.........
Prezentacja interpretacji
Podsumowanie lekcji, zapisanie w zeszycie cytatu, który w pełni oddaje wyj tkowo
tekstu Baczy skiego

