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Temat lekcji:
Motywy literackie w Szewcach i ich poszukiwanie w innych tekstach literackich

Klasa / czas trwania zajęć/lekcji:
III / 45 minut

Cele. Uczeń:

wskazuje motywy obecne w lekturze;

charakteryzuje sposób przedstawienia motywów;

kształci umiejętność poszukiwania i odwoływania się do innych tekstów;

systematyzuje wiadomości.

Metody/techniki/formy pracy:

mapa myśli;

praca w grupach;

metoda poszukiwawcza;

gromadzenie informacji.

Środki dydaktyczne:

karty z tekstami kultury;

Szewcy Witkacego.

Opis przebiegu lekcji:
Część wstępna:
Przypomnienie problematyki powieści i losów głównego bohatera.
Część właściwa:
Lekcję należy przeprowadzi po omówieniu lektury oraz tekstów, które ujęte są
w zadaniach dla grup.
1. Podział klasy na grupy – uczniowie przygotowują konspekt wypowiedzi
argumentacyjnej na tematy.
Grupa I – deformacja świata w Szewcach Witkacego, Sklepach cynamonowych
B. Schulza i Procesie F. Kafki.
Grupa II – sposób przedstawienia kobiety i jej rola w Szewcach Witkacego, Makbecie
W. Szekspira i Chłopach W.S. Reymonta.
Grupa III – wskaż rolę przemiany człowieka w Szewcach Witkacego, Dziadach części III
A. Mickiewicza i w Lalce B. Prusa.
Grupa IV – rewolucja i jej znaczenie w Szewcach Witkacego, Nie-Boskiej komedii
Z. Krasińskiego i Przedwiośniu S. Żeromskiego.
2. Prezentacja wypowiedzi uczniów zgodnie z podziałem na trójdzielną organizację
wypowiedzi (zaangażowanie wszystkich uczniów).
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Część podsumowująca: Przypomnienie innych motywów funkcjonujących
w Szewcach.
Utworzenie map myśli zwierających motywy.

Komentarz metodyczny:
Podczas pracy należy zwrócić uwagę na kompozycję i poprawność językową.
Dla uczniów ze SPE można przygotować pytania dodatkowe, ułatwiające jej
formułowanie, dostosowane do opinii PPP. W lekcji kształcone są kompetencje:
w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, osobiste,
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się. Praca w parach oraz umiejętność
wypowiadania się i prezentacji są niezbędnymi elementami na rynku pracy.
Lekcja bazuje na zastosowaniu metod aktywizujących, angażujących uczniów
do pracy w grupie, wykorzystaniu zasobów internetowych oraz tradycyjnych
źródeł informacji. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi należy: zapewnić właściwe oświetlenie sali lekcyjnej i miejsca
pracy, wykorzystać mocne strony ucznia, tworzyć atmosferę pracy sprzyjającą
budowaniu pozytywnych emocji i doświadczeń, dostosować materiały i narzędzia
do warunków i możliwości ucznia, np. w materiałach tekstowych powiększyć
czcionkę, stosować zakreślenia; dostosować wymagania edukacyjne, stopień,
np. wydłużyć czas pracy, umożliwić zapoznanie się z materiałem źródłowym
w domu i udzielić wskazówek do pracy, zorganizować pomoc koleżeńską,
stosować ocenianie kształtujące, wspierające ucznia, połączone z samooceną
i oceną koleżeńską, wzmacniać ucznia pochwałą nawet za niewielkie postępy,
a także udzielać informacji zwrotnej o tym, co uczeń robi dobrze, a w których
miejscach popełnił błędy lub co wykonał źle, w jaki sposób może uzupełnić
braki lub poprawić błędy oraz poinformować o tym, jakimi metodami może
doskonalić swoje umiejętności. Należy umożliwić także rozwój uczniowi
zdolnemu poprzez angażowanie go w dodatkowe czynności, opracowanie
pomocy dydaktycznych. Podczas lekcji realizowane są kompetencje kluczowe,
mające znaczenie na rynku pracy, szczególnie w zakresie świadomości i ekspresji
kulturalnej, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji (teksty literackie),
osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się (praca w grupach),
w zakresie przedsiębiorczości (komunikowanie się).

