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Temat lekcji:
Codzienność w literaturze, filmie i tekstach ikonicznych

Klasa / czas trwania zajęć/lekcji:
II–IV / 45 minut

Cele. Uczeń:

wyjaśnia pojęcie codzienności i różne jej obszary występowania;

wskazuje przykłady codzienności w tekstach kultury;

określa funkcje motywów związanych z codziennością w tekstach kultury;

tworzy konspekt wypowiedzi argumentacyjnej.

Metody/techniki/formy pracy:

praca z tekstem literackim;

praca z filmem;

praca z tekstem ikonicznym;

dyskusja;

praca w całym zespołem.

Środki dydaktyczne:

film Jerzego Stuhra Tydzień z życia mężczyzny;

wiersz Mirona Białoszewskiego Podłogo, błogosław!;

obraz Jeana-Francoisa Milleta Kobiety zbierające kłosy;

komputer, projektor lub tablica interaktywna.

Opis przebiegu lekcji:
Część wstępna:
Próba określenia codzienności – sporządzenie asocjogramu z propozycjami uczniów.
Wskazanie obszarów, których dotyczy problem codzienności, np. codzienność jako
główny temat, tło wydarzeń lub jako element określonej rzeczywistości (codzienność
miasta, codzienność wsi, codzienność robotników, codzienność wojenna itp.).
Część właściwa:
1. Dyskusja na temat codzienności w filmie Jerzego Stuhra Tydzień z życia mężczyzny,
wskazanie czynności głównego bohatera, sposobu organizacji dnia, codzienności jako
głównego tematu.
2. Odczytanie wiersza Mirona Białoszewskiego Podłogo, błogosław! – uczniowie
określają sytuację liryczną, odczytują treść, zwracają uwagę na fascynację sprzętami
domowymi i przedmiotami codziennymi, powszedniością, peryferyjnością.
3. Wyświetlenie obrazu Jeana-Francoisa Milleta Kobiety zbierające kłosy – opisanie
codzienności wsi i pracujących kobiet.
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Część podsumowująca:
1. Wnioski na temat codzienności – uczniowie odpowiadają na pytanie, czy łatwo jest
odnaleźć codzienność w tekstach kultury.
2. Propozycje uczniów dotyczących innych tekstów kultury poświęconych codzienności.

Komentarz metodyczny:
Lekcję należy przeprowadzić po obejrzeniu filmu Jerzego Stuhra Tydzień z życia
mężczyzny. Lekcja uczy poszukiwań i odwołuje się do otaczającego życia, pozwala
wykazać się uczniom ze SPE, zwłaszcza że w omawianych zajęciach występuje
kilka rodzajów tekstów kultury, co ma także znaczenie dla odbioru przez
osoby o różnej percepcji. Podczas oceniania należy uwzględnić dostosowanie
do uczniów ze SPE (zgodnie z opiniami PPP). W trakcie lekcji kształcone
są kompetencje: cyfrowe, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji
kulturalnej, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności,
osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, matematyczne
oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.
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.

