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Temat lekcji:
Artyści na start. Komiks na lekcjach języka polskiego

Klasa / czas trwania zajęć/lekcji:
III lub IV / 120 minut

Cele. Uczeń:

podejmuje aktywność twórczą;

jest innowacyjny;

planuje swoją pracę;

gromadzi i weryfikuje materiał do pracy;

doskonali umiejętności TIK;

współpracuje z innymi, dzieli się swoimi pomysłami.

Metody/techniki/formy pracy:

praca z tekstem komiksu;

praca z tekstem popularnonaukowym i publicystycznym;

praca w grupach;

metoda projektu.

Środki dydaktyczne:

100 na 100. Antologia polskiego komiksu na stulecie odzyskania niepodległości

(WSiP);

komiksy przyniesione przez uczniów lub dostępne w bibliotece szkolnej, Internecie.

Opis przebiegu lekcji:
Część wstępna:
Nauczyciel pyta uczniów o doświadczenia związane z czytaniem komiksów,
zainteresowania czytelnicze. Uczniowie czytają i komentują wypowiedzi publicystów na
temat wartości komiksów (zamieszczone są w Antologii), omawiają specyfikę gatunku,
analizując wybrany komiks zamieszczony w Antologii, wskazują odmiany komiksu.
Uczniowie mogą korzystać z zamieszczonych w Antologii tekstów popularnonaukowych.
Część właściwa:
Lekcja 1.
Uczniowie dzielą się na grupy, wybierają lidera, określają zadania do wykonania,
strategię i dzielą się rolami, ustalają formy komunikowania się w trakcie realizacji
zadania oraz czas przeznaczony na kolejne etapy.
Lekcja 2. Prezentacja komiksów przygotowanych przez uczniów.
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Część podsumowująca:
Wnioski dotyczące roli komiksu we współczesnym świecie.

Komentarz metodyczny:
Pierwsza lekcja (45 minut) będzie miała charakter porządkujący wiedzę
i ustalania zadań. Na wykonanie komiksu uczniowie muszą mieć ok. 8 tygodni.
W zależności od zainteresowań i zdolności uczniowie przygotowują komiks
w wersji papierowej (tradycyjnej) lub z wykorzystaniem technik informatycznych.
Zastosowane w lekcji metody kształtują umiejętność pracy w zespole, która jest
elementem ułatwiającym komunikację i wspólne dochodzenie do rozwiązania
problemu, oraz formę argumentacji, wyzwalają innowacyjność – są to ważne
elementy na rynku pracy. W trakcie lekcji kształcone są kompetencje: w zakresie
rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii, osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia
się. Uczniowie ze SPE wykonują zadania zgodnie ze swoimi predyspozycjami
edukacyjnymi. Dla tej grupy uczniów 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.

