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Temat zajęć:
Rozdzióbią nas kruki, wrony… Tekst literacki czy etiuda filmowa? Różne preferencje
odbiorców kultury. „Świadomie wybieram...”

Klasa / czas trwania zajęć:
II liceum, III technikum / 90 minut

Cele ogólne:
cel kształcący – poznanie młodopolskiego i współczesnego tekstu kultury,
pogłębienie wiedzy dotyczącej dialogu z tradycją, rozwój kompetencji kluczowych;
cel wychowawczy – kształtowanie wrażliwości estetycznej, umiejętności
dokonywania świadomego wyboru i podejmowania decyzji, postawy szacunku dla
uniwersalnych wartości, pozytywnych relacji komunikacyjnych; wzrost samooceny.

Cele szczegółowe (operacyjne):
uczeń rozwija kompetencje kluczowe:
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – analizuje motyw
powstania styczniowego, świadomości społecznej, rozumie symbolizm i naturalizm,
skutecznie i kreatywnie porozumiewa się w języku ojczystym, wyraża uczucia, tworzy
argumenty, uzasadnia wybór, decyzję;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
– podejmuje autorefleksję, pracuje samodzielnie, w zespole, zarządza czasem
i informacjami;
kompetencje matematyczne – logicznie myśli, wnioskuje;
kompetencje obywatelskie – zna historię Polski;
kompetencje cyfrowe – bezpiecznie korzysta z zasobów Internetu;
kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – jest świadomym
odbiorcą kultury;
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – wykazuje inicjatywę, realizuje plan;
kompetencje techniczne i inżynierskie – bezpiecznie korzysta z urządzeń
technicznych.

Metody/techniki/formy pracy:
indywidualna, zespołowa; polisensoryczna, praca
z tekstem, interpretacja, burza mózgów.
Środki dydaktyczne: ICT – komputer, projektor, etiuda filmowa w reż. Jana Holoubka;
ekran; tekst Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony…

Opis przebiegu zajęć:
Lekcja kreatywnego spotkania z młodopolskim utworem literackim i korespondującym
z nim współczesnym, pozaliterackim tekstem kultury. Uczniowie pracują z tekstem
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opowiadania Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony… oraz etiudą filmową
w reżyserii Jana Holoubka o tym samym tytule. Analizują oraz oceniają wartość
i siłę naturalistyczno-symbolicznego przekazu każdego z tekstów kultury. Rzeczowa
argumentacja i celowa autorefleksja pomaga dokonać wyboru przekazu, który będzie
odpowiadał indywidualnym oczekiwaniom świadomego odbiorcy kultury. Nauczyciel
ocenia: aktywność uczniów, umiejętność pracy z tekstem literackim, umiejętność
interpretacji obrazu filmowego oraz subiektywne uzasadnienie wyboru jednej z form
artystycznego przekazu. Stosuje ocenianie kształtujące. Przekazuje informację zwrotną
podkreślającą mocne strony. Uwzględnia wkład pracy i możliwości psychofizyczne
każdego ucznia.

Komentarz metodyczny:
Projekt lekcji uwzględnia możliwości psychofizyczne każdego ucznia,
a szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – z astygmatyzmem
i trudnościami w uczeniu się.
Nauczyciel przygotowuje uczniowi wydruk tekstu opowiadania w bardziej
czytelnej formie graficznej: czcionka o rozmiarze 14, bezszeryfowa, np. Arial,
interlinia 1,5–2. Dzieli utwór na mniejsze części semantyczne, wykorzystując
w tym celu kolorowe pisaki. Motywuje, wspiera i pomaga. Kieruje aktywnością
ucznia i chwali każdy jej przejaw. Umożliwia wykonywanie operacji na
tekście w wolniejszym tempie. Natomiast, wspierając rozwój talentu ucznia
uzdolnionego humanistycznie, proponuje mu dokonanie analizy porównawczej
opowiadania i etiudy filmowej, z wykorzystaniem terminologii właściwej dla
danej dziedziny sztuki. Motywuje i chwali podjęcie intelektualnego wyzwania.

