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Temat lekcji:
Dlaczego człowiek wyrusza w drogę? – Olga Tokarczuk, Bieguni

Klasa / czas trwania zajęć/lekcji:
IV / 90 minut

Cele. Uczeń:

określa problematykę dzieła;

analizuje strukturę dzieła i jej wpływ na wymowę powieści;

odczytuje sensy dosłowne i uniwersalne;

odnosi tekst literacki do własnych doświadczeń;

wskazuje konteksty kulturowe.

Metody/techniki/formy pracy:

praca z tekstem literackim;

praca ze słownikami;

praca w zespołach;

praca z całym zespołem klasowym;

dyskusja wielokrotna.

Środki dydaktyczne:

O. Tokarczuk, Bieguni

karty do gry Dixit 2: Przygody, wyd. Rebel.

Opis przebiegu lekcji:
Część wstępna:
Uczniowie podają informacje na temat twórczości Olgi Tokarczuk, otrzymanych nagród
za powieść Bieguni (Nagroda Nike w 2008 r., Międzynarodowa Nagroda Bookera
w 2018 r.), wyjaśniają pojęcie bieguni.
Część właściwa:
Uczniowie wybierają po jednej karcie do gry, inspirując się nią, wyjaśniają, co sprawia,
że ludzie są nieustannie w drodze. Następnie przechodzą do pracy w grupach, w których
dyskutują na temat obrazu człowieka i ludzkości wyłaniającego się z powieści Olgi
Tokarczuk. Uczniowie, odnosząc się do treści utworu, odpowiadają na pytanie: kim
są współcześni bieguni? Po etapie pracy w zespołach uczniowie prezentują wnioski
na forum klasy, wskazują też konteksty kulturowe odnoszące się do omawianej
problematyki.
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Część podsumowująca:
Uczniowie w odniesieniu do omówionej problematyki i własnych doświadczeń
komentują słowa autorki: Od kilku lat nęci mnie idea napisania powieści, w której świat
funkcjonowałby inaczej. Nie działałyby w nim pewne oczywiste założenia. Wierzę, że
uznawanie czegoś za oczywiste wcale nie wiąże się z kwestią faktów, lecz raczej umowy
społecznej i przyzwyczajeń naszego umysłu, tym samym należy bardziej do dziedziny
psychologii niż fizyki.

Komentarz metodyczny:
Dla uczniów ze SPE warto przygotować pytania pomocnicze lub cytaty do
opisu (dostosowanie do zaleceń PPP), podkreślić ich zaangażowanie w dyskusji
i docenić nawet wysiłek włożony w pracę. Lekcja odnosi się do różnych motywów,
którymi kierują się ludzie, również podczas poszukiwań swojego miejsca na rynku
pracy. Jest więc doskonałym przykładem kształtowania postawy współdziałania,
ale też konieczności podejmowania indywidualnych decyzji i ponoszenia za nie
konsekwencji.

