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Temat lekcji:
Jedyny taki występ… Artystyczna kreacja solisty – recital

Klasa:
I

Czas trwania lekcji:
45 minut

Cele
Uczeń:

stosuje właściwą terminologię muzyczną;

charakteryzuje pojęcie recital;

opracowuje program recitalu.

Metody/techniki/formy pracy:
praca plastyczna; praca całego zespołu klasowego; praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
J. Habela, Słowniczek muzyczny, zasoby internetowe.

Opis przebiegu lekcji
Część wstępna:
Uczniowie podczas burzy mózgów wyjaśniają pojęcie recital, a następnie porównują
ją z definicja zawartą w słowniku terminów muzycznych.
Nauczyciel omawia cechy recitalu oraz miejsca, w których taka forma artystyczna się
odbywa.
Część właściwa:
Uczniowie z pomocą nauczyciela układają program recitalu swojego ulubionego
artysty. Zwracają uwagę na wybór miejsca, dobór repertuaru, czas trwania utworów,
a także zachowanie cech recitalu. Chętni uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy
na forum klasy.
Część podsumowująca:
Uczniowie tworzą projekt plakatu reklamującego zaplanowany przez nich recital.
Nauczyciel instruuje uczniów, jakie cechy powinien mieć plakat promocyjny, zwraca
uwagę na motyw graficzny i rolę napisów. Należy poinformować uczniów, że praca
plastyczna powinna oddawać charakter zaplanowanej na wydarzenie muzyki. Pracę
uczniowie wykonują online, w darmowym programie do grafiki. Jeśli są w klasie
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uczniowie uzdolnieni plastycznie mogą w domu wykonać pracę dodatkową metodą
tradycyjną.

Komentarz metodyczny
Lekcja oparta została o zastosowanie metod aktywizujących, angażujących
uczniów do pracy w grupie, wykorzystanie zasobów internetowych
oraz plastyczne działanie twórcze. W przypadku, gdy uczeń nie chce wykonać
zadania, należy zaproponować mu alternatywną formę, np. sporządzenie
zaproszenia, ogłoszenia prasowego itp. Uczniom ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi należy zapewnić właściwe oświetlenie sali lekcyjnej i miejsca
pracy, stworzyć odpowiednie warunki akustyczne, a w razie potrzeby
umożliwić uczniowi użycie słuchawek; wykorzystać jego mocne strony, dbać
o atmosferę pracy sprzyjającą budowaniu pozytywnych emocji i rozwijania
doświadczeń; dostosować materiały i narzędzia do warunków i możliwości,
wymagania edukacyjne oraz stopień trudności zadań do możliwości ucznia,
np.: wydłużyć czas na wykonanie pracy plastycznej, zorganizować pomoc
koleżeńską, udzielić dodatkowej instrukcji; stosować ocenianie kształtujące,
wspierające, połączone z samooceną i oceną koleżeńską, wzmacniać pochwałą
nawet za niewielkie postępy, a także udzielać informacji zwrotnej o tym,
co uczeń robi dobrze, a co źle, w jaki sposób może uzupełnić braki lub poprawić
błędy oraz poinformować o tym, jakimi metodami może doskonalić swoje
umiejętności. Umożliwić rozwój uczniowi zdolnemu, angażując w dodatkowe
czynności, opracowanie dodatkowego zadania, np. przeprowadzenie audycji
radiowej na określony temat. Podczas lekcji realizowane są kompetencje
kluczowe, mające znaczenie na rynku pracy, szczególnie w zakresie świadomości
i ekspresji kulturalnej i w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (instrukcja
pracy podczas tworzenia pracy plastycznej), osobiste, społeczne i w zakresie
umiejętności uczenia się (w odniesieniu do funkcjonowania w grupie) w zakresie
przedsiębiorczości (komunikowanie się, organizacja pracy).

