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Temat zajęć
Paul Klee – wielki niemiecki malarz i ciekawy człowiek

Klasa/czas trwania lekcji
Klasa 4/90 minut

Cele
Uczeń:

opisuje materiał obrazkowy,

stawia hipotezy, wysuwa przypuszczenia,

określa główną myśl tekstu pisanego,

doskonali umiejętność czytania globalnego tekstu pisanego,

przedstawia fakty z życia Paula Klee,

interpretuje obraz,

współpracuje w grupie.

Metody/Techniki/Formy pracy:
galeria, opisu obrazu, z całą klasą, w grupach, w parach.

Środki dydaktyczne:
obraz (Internet), karteczki do podziału grup, teksty (Internet), tablica, projektor, karton
z sylwetką Paula Klee, kartki z figurami i kolorami, papier pakowy.

Opis przebiegu lekcji
LEKCJA PIERWSZA
1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej obraz
i stawia pytania: Welche Farben seht ihr?/Welche geometrischen Figuren erkennt
ihr?/Was ist auf dem Bild zu sehen?
2. Wyznaczony wcześniej uczeń zapisuje odpowiedzi na tablicy.
3. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.
4. Prezentacja i ćwiczenia językowe: uczniowie otrzymują karty pracy z fragmentem
tekstu i zadaniem przygotowania prezentacji najważniejszych faktów. Grupy:
A. Kindheit und Jugend;
B. Familie – der Mensch Paul Klee;
C. Emigration;
D. Paul Klee und Bauhaus;
E. Technik und Stil.
Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele każdej grupy A,B,C,D,E tworzą
nowe grupy i prezentują swoje dokonania.
5. Podsumowanie: nauczyciel zawiesza na tablicy wyciętą z papieru sylwetkę,
uczniowie zapisują najważniejsze wydarzenia z życia malarza i zawieszają na tablicy.
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LEKCJA DRUGA
6. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel pyta o ostatni temat lekcji, wskazuje
zawieszoną na tablicy sylwetkę i dopytuje o skojarzenia z nią związane.
7. Nauczyciel przypomina cele lekcji.
8. Uczeń zawiesza kartki na tablicy, pozostali dopasowują pasujące do siebie elementy.
9. Prezentacja i ćwiczenia językowe: Na otrzymanym wcześniej papierze grupy tworzą
własne obrazy z wykorzystaniem tylko figur geometrycznych.
10. Gotowe prace zostają rozwieszone w sali, ćwiczenie w galerii: uczniowie odgrywając
role krytyków sztuki, opisują, interpretują prace pozostałych grup.
11. Podsumowanie i praca domowa: nauczyciel podsumowuje stopień realizacji celów.
12. Praca domowa: uczniowie piszą własną biografię.

Komentarz metodyczny
LEKCJA PIERWSZA
1. Paul Klee „reicher Hafen” 1938. Uczeń z dysfunkcją wzroku otrzymuje obraz
wydrukowany i odpowiednio powiększony.
4. Podział na grupy 4–5-osobowe: uczniowie dobierają się z pomocą karteczek
z tytułami, np. Kindheit und Jugend. Teksty z: Friedewald, Boris 2011 „Paul Klee.
Sein leben. Seine Kunst“.
LEKCJA DRUGA
8. Kartki A4, uczniowie dopasowują słowa do figur geometrycznych i kolorów:
das Quadrat, der Dreieck, der Fünfeck, der Rechteck, die Linie, rot, blau, gelb.
9. Podział grup: uczniowie dobierają się, szukając partnerów z karteczkami tych
samych kolorów: niebieskie, czerwone itd. Na lekcji wcześniejszej nauczyciel
prosi o przyniesienie farb, kredek, mazaków.
10. Ćwiczenie w galerii: w trakcie nauczyciel może puścić cichą, np. klasyczną
muzykę w tle. Uczniowie poruszając się po sali, interpretują obrazy swoich
kolegów, z pomocą zwrotów, które wcześniej rozdał nauczyciel i wyjaśnił:
das Bild wird beherrscht von Farben.../von der Farbe…/beim Betrachten
des Bildes fühle ich mich…/im Vordergrund gibt es…/im Hintergrund kann
man…/rechts-Links auf dem Bild ist-sind/das Bild erinnert mich an…/mir
gefällt das Bild (nicht), weil….						
Na lekcji kolejnej nauczyciel zawiesza biografie pod obrazami twórców.

