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Temat:
Dlaczego rycerze byli sławni? Joseph Bedier, Dzieje Tristana i Izoldy (fr.), William
Szekspir, Makbet (fr.)

Adresat:
uczniowie SBI, kl. I

Etap edukacyjny:
III etap

Miejsce, czas:
pracownia, 1 godz.

Cel główny:
kształtowanie umiejętności formułowania analizy porównawczej

Cele operacyjne:
Uczeń:

rozpoznaje w tekście podstawowe środki wyrazu i określa ich funkcję;

czyta głośno tekst na różne sposoby;

określa, w jaki sposób recytacja wpływa na znaczenie tekstu;

rozumie, że sposób mówienia nadaje tekstowi znaczenie;

wskazuje podobieństwa i różnice w sposobie prezentowania bohaterów;

formułuje uogólnienia (synteza porównania);

redaguje interpretację porównawczą tekstów o tej samej tematyce.

Środki dydaktyczne:
komputer, rzutnik, nagranie (muzyka rycerska), slajd: zbroja rycerska – budowa

ICT:
Internet: muzyka rycerska, slajd: zbroja rycerska – budowa

Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa, grupowa
Metody, techniki: ćwiczenia przedmiotowe w mówieniu i pisaniu, mapa mentalna,
rozmowa

Opis lekcji:
Podanie tematu lekcji. Muzyka rycerska w tle. Minimapa mentalna „Rycerz”: kim
był, co robił, jaki był. Slajd: budowa zbroi rycerskiej. Recytacje fragmentu: pojedynek
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Tristana ze smokiem, Makbet na polu walki. Rozmowa na temat związku między
sposobem recytacji i znaczeniem tekstu. Wskazywanie środków wyrazu (sposób
obrazowania, środki stylistyczne). Określenie ich funkcji, wpływu na wymowę tekstu.
Uczeń ze SPE: dopasowywanie słownictwa. Utworzenie grup (pary). Karta pracy:
z tabelą – porównanie postaci (co robi, jaki jest, jakie robi wrażenie) z materiałem
językowym do redagowania zdań syntetyzujących porównanie (uczeń ze SPE: zadania
z luką) i polami: wstęp, rozwinięcie, wnioski. Redagowanie interpretacji porównawczej.
Prezentacja i ocena prac. Zadanie domowe: Na podstawie opisu pojedynku Tristana
ze smokiem napisz artykuł do lokalnej gazety: Smok pokonany. Kim był tajemniczy
pogromca smoka?

Komentarz metodyczny
Lekcja umożliwia lepsze poznanie motywu i wzorca osobowego średniowiecza.
Jest nakierowana na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
na wyszukiwanie związków (recytacja – znaczenie, mapa mentalna, porównanie
bohaterów na różnych płaszczyznach – czyn, charakter), sposoby ich
werbalizowania. Teksty są czytane na poziomie dosłownym i metaforycznym,
przygotowują do komponowania interpretacji porównawczej. KK1: osobiste,
społeczne, w zakresie umiejętności uczenia się, ekspresji kulturowej.
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KK – kompetencje kluczowe.

