ŚREDNIOWIECZNY BATMAN?
KONRAD WALLENROD –
BOHATER W MASCE

TADEUSZ BANOWSKI
BEATA ZIELIŃSKA

SCENARIUSZ LEKCJI
Program nauczania języka polskiego dla szkoły branżowej II stopnia
opracowany w ramach projektu
„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład
zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”
dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Warszawa 2019

Redakcja merytoryczna – dr Jolanta Sawicka-Jurek
Recenzja merytoryczna – Dorota Dąbrowska
Bożena Święch
Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak
Jadwiga Iwanowska
Redakcja językowa i korekta – Altix
Projekt graficzny i projekt okładki – Altix
Skład i redakcja techniczna – Altix
Warszawa 2019
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons –
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

3

Temat lekcji
Średniowieczny Batman? Konrad Wallenrod – bohater w masce
Klasa/czas trwania zajęć/lekcji
I/45 minut
Cele
Uczeń:
 wskazuje rolę maski w życiu człowieka;
 korzysta z tekstów kultury popularnej (komiks);
 wskazuje prototyp bohatera utworu;
 określa cechy tytułowego bohatera;
 przedstawia strategię Wallenroda;
 określa cechy postaci.
Metody/Techniki/Formy pracy
 lekcja odwrócona;
 drzewko decyzyjne;
 praca w parach;
 praca w grupie.
Środki dydaktyczne
 blog Wszystko o Batmanie – najlepsze komiksy o Mrocznym Rycerzu
https://natemat.pl/blogi/marcinzwierzchowski/25663,wszyst
ko-o-batmanie-najlepsze-komiksy-o-mrocznym-rycerzu
 Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza
 aplikacja Canva (wykonania drzewka decyzyjnego) https://www.
canva.com/design/DADddyFYrA8/hkQ4Zp2iTEYE1UjAkRtJ6A/
edit?category=tAdoDWs7ocEeY&utm_source=onboarding
 komputer/telefon komórkowy z dostępem do internetu.
Opis przebiegu lekcji
Lekcja odbywa się w pracowni komputerowej. W przypadku braku takiej
możliwości niezbędne będzie wykorzystanie telefonów komórkowych. Uczniowie
w domu zapoznają się z blogiem Wszystko o Batmanie – najlepsze komiksy
o Mrocznym Rycerzu https://natemat.pl/blogi/marcinzwierzchowski/25663,wszyst
ko-o-batmanie-najlepsze-komiksy-o-mrocznym-rycerzu.
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Część wstępna
Uczniowie podczas burzy mózgów określają, czym w życiu człowieka jest maska –
jaką pełni rolę, po co ludzie zakładają maski. Nawiązują do bloga, z którego treściami
zapoznali się w domu. Charakteryzują postać Batmana, przybliżają jego kreację jako
bohatera w masce. Przedstawiają cel, jaki mu przyświeca.
Część właściwa
Uczniowie przedstawiają pochodzenie Wallenroda, w parach tworzą plan biografii
Waltera Alfa, zwracają uwagę na wychowanie, wpływ Halbana na pobudzenie uczuć
patriotycznych, kolejne wydarzenia z życia – ucieczkę na Litwę, pobyt u Kiejstuta,
miłość do Aldony, zagrożenie ze strony Krzyżaków, decyzję o opuszczeniu bliskich
i podstępną walkę w obronie ojczyzny, zamordowanie Konrada Wallenroda
i przybranie jego imienia, doprowadzenie do upadku Zakonu, wypicie trucizny, śmierć
bohatera. Czytają ustalenia, pod kierunkiem nauczyciela uzupełniają zapisy.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, które tworzą drzewko decyzyjne. Stawia problem
do rozwiązania: czy wybór podstępu jako formy działania Konrada Wallenroda był
słuszny? Uczniowie proponują możliwe rozwiązania, określają możliwe negatywne
i pozytywne ich skutki, formułują cele i wartości oraz prezentują wnioski. Podczas
pracy uwzględniają wątpliwości towarzyszące bohaterowi. Wskazują, jak na psychikę
Konrada wpłynęła nowa tożsamość po pobycie w Palestynie, podają przyczyny jego
tragizmu. Podczas pracy swoje wnioski młodzież popiera cytatami z utworu.
Część podsumowująca
Uczniowie wyjaśniają, czemu służy maska w życiu Batmana, a czemu u Konrada.
Wskazują na różne przyczyny masek, ich działanie na psychikę bohaterów.
Podkreślają, że maska w życiu Wallenroda nie wpływa pozytywnie na psychikę
postaci.

Komentarz metodyczny
Podczas lekcji rozwijana jest umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania sytuacji
problemowej, podejmowania decyzji, wyrażania sądów i opinii. Umiejętności te
powiązane są z kompetencjami kluczowymi i mają odniesienie do potrzeb rynku
pracy. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy dostosować
materiały i narzędzia do warunków i możliwości ucznia, np. w tekstach stosować
zakreślenia, wydłużyć czas pracy, zorganizować pomoc koleżeńską. W czasie oceny
należy korzystać z oceniania kształtującego, wspierającego ucznia oraz samoocenę
i ocenę koleżeńską, wzmacniać ucznia pochwałą nawet za niewielkie postępy, a także
udzielać informacji zwrotnej o tym, co uczeń robi dobrze a gdzie popełnił błędy,
w jaki sposób może uzupełnić braki lub poprawić błędy oraz poinformować o tym,
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jakimi metodami może doskonalić swoje umiejętności; umożliwić także rozwój
uczniowi zdolnemu, angażując w dodatkowe czynności, wyjaśnienie metody pracy
podczas tworzenia drzewka decyzyjnego. W odniesieniu do uczniów z orzeczeniem
o kształceniu specjalnym należy dostosować wymagania do zaleceń określonych przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

