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Temat lekcji:
Geneza powstania Wesela w świetle Plotki o Weselu Żeleńskiego

Klasa / czas trwania zajęć:
klasa III / 45 minut

Cele.
Uczeń:

wyjaśnia pojęcie plotki;

odczytuje tekst Plotki… w odniesieniu do postaci dramatu;

określa rolę Plotki…dla odczytania dramatu;

kształci kompetencje kluczowe.

Metody/techniki/formy pracy:

lekcja odwrócona;

praca z tekstem;

praca w grupach;

interpretacja tekstu;

burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Plotka o Weselu Tadeusza Boya-Żeleńskiego;

Wesele Stanisława Wyspiańskiego;

słownik języka polskiego.

Opis przebiegu lekcji:
Lekcja odwrócona. Uczniowie w domu zapoznają się z całym tekstem Tadeusza BoyaŻeleńskiego: https: //wolnelektury.pl/media/book/pdf/plotka-o-weselu-wyspianskiego.
pdf.
Część wstępna:
Uczniowie zapisują skojarzenia ze słowami plotka, następnie weryfikują propozycje,
odnosząc się do definicji słownikowych. Nauczyciel informuje o roli plotki
w odniesieniu do dramatu Stanisława Wyspiańskiego.
Część właściwa:
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Młodzież przygotowuje na podstawie Plotki
o Weselu informacje o postaciach, bohaterach i ich pierwowzorach (każda grupa
pracuje nad jedną postacią). Dokładnie charakteryzuje bohaterów, wspomagając się
cytatami; wskazuje ich pochodzenie społeczne. Wybrani uczniowie odczytują zapisy,
pozostali uzupełniają informacje.
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Nauczyciel informuje o różnym charakterze poszczególnych aktów, a uczniowie podają
propozycje ich określeń.
Część podsumowująca:
Uczniowie podsumowują informacje, przypominając o wydarzeniu będącym
pierwowzorem i podkreślają informację o udziale samego pisarza.

Komentarz metodyczny:
Należy szczególną uwagę zwrócić na uczniów ze SPE i sporządzić dla nich
dodatkowe karty pracy, z częściowo uzupełnionymi postaciami. Praca nie podlega
ocenie stopniem, ale należy docenić wkład uczniów, zaangażowanie i znajomość
tekstu Boya-Żeleńskiego. Warto zwrócić uwagę na rolę plotki i odnieść
ją do potrzeb rynku pracy, wskazując np. dociekliwość w zawodzie dziennikarskim.
Lekcja oparta została na zastosowaniu metod aktywizujących, angażujących
uczniów do pracy w grupie, wykorzystaniu zasobów internetowych
oraz tradycyjnych źródeł informacji. 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, zastosować 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, w jaki sposób może uzupełnić
braki oraz poinformować o tym, jakimi metodami może doskonalić swoje
umiejętności. Należy umożliwić także rozwój uczniowi zdolnemu poprzez
angażowanie go w dodatkowe czynności, opracowanie pomocy dydaktycznych.
Podczas lekcji realizowane są kompetencje kluczowe, mające znaczenie na rynku
pracy, szczególnie w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz w zakresie
rozumienia i tworzenia informacji (teksty literackie), kompetencje osobiste,
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się (praca w grupach); w zakresie
przedsiębiorczości (komunikowanie się).

