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Temat:
Stańczyk – nadworny błazen czy konstruktywny polityk?

Klasa:
II

Miejsce:
pracownia wyposażona w komputery z dostępem do Internetu dla każdej grupy

Czas:
45 minut

Cele
Cel ogólny: przybliżenie sylwetki Stańczyka i jego wpływu na życie dworskie w czasach
Zygmunta Starego
Cele szczegółowe
Uczeń:

potrafi dokonać oceny Stańczyka jako drugoplanowej postaci historycznej;

ocenia funkcjonowanie państwa polsko-litewskiego w czasach ostatnich
Jagiellonów;

selekcjonuje i hierarchizuje informacje, tworząc problemową narrację historyczną;

wie, czym Stańczyk zapisał się w historii (SPE).

Środki dydaktyczne:

obrazy Jana Matejki: Hołd pruski (1882) oraz Stańczyk (1862);

obraz Leona Wyczółkowskiego Stańczyk (1898);

zasoby Internetowego Polskiego Słownika Biograficznego (www.ipsb.nina.gov.pl/a/

biografia/Stanislaw-Stanczyk, dostęp 12.04.2019 r.).

Metody, techniki i formy:

praca w grupie;

praca z ikonografią i tekstem;

dyskusja;

drama;

barometr.

Przebieg lekcji
Część wstępna:
Czym jest polityka? Kto decydował o losach państwa – władcy, politycy czy doradcy?
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Stańczyk
Uczniowie podzieleni na grupy korzystając z zasobów Internetowego Polskiego
Słownika Biograficznego, zapoznają się z informacjami dotyczącymi Stańczyka.
W edytorze tekstów wynotowują najważniejsze wiadomości, które wykorzystają
jako argumenty w dyskusji: Czy Stańczyka można nazwać błaznem, czy może jednak
konstruktywnych krytykiem?
Stańczyk – błazen czy krytyk?
Młodzież prezentuje swoje stanowiska i argumenty potwierdzające tezę. Jeden
z uczniów otrzymuje zadanie polegające na protokołowaniu dyskusji w edytorze tekstu.
Przygotowany w ten sposób materiał posłuży klasie jako notatka z lekcji.
Stańczyk w malarstwie
Wspólna analiza obrazów Jana Matejki Hołd pruski (1882) oraz Stańczyk (1862) i Leona
Wyczółkowskiego Stańczyk (1898).
Część podsumowująca:
Każda z grup wybiera spośród siebie jedną osobę, która weźmie udział w odegraniu
dramy. Zadanie dla grupy dramowej: wyobraźcie sobie, że należycie do dworu
Zygmunta I Starego. Właśnie zakończyła się ostatnia wojna z Krzyżakami. Wcielcie się
w rolę Stańczyka i dworzan. O czym będziecie rozmawiać?

Komentarz metodyczny
Poznając różne stanowiska i punkty widzenia, uczniowie doskonalą umiejętność
logicznego myślenia, która przekłada się na rozwijanie kompetencji naukowych.
Ocenie podlega aktywność grup według następujących kryteriów: zaangażowanie
w wyszukiwanie informacji, ich przetwarzanie, sposób prezentowania.
Zajęcia kończą się ewaluacją z wykorzystaniem barometru: w jakim stopniu
udało się wczuć w aurę krakowskiego dworu królewskiego XVI w.? Podsumowanie
jest dla nauczyciela informacją zwrotną dotyczącą przydatności dramy na lekcji
historii w określonym zespole klasowym.

