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Temat zajęć:
Motywy poezji pozytywistycznej: wolność – dlaczego paradoksalna? Praca z tekstem
Wolny najmita Marii Konopnickiej

Klasa / czas trwania zajęć:
II liceum, II technikum / 90 minut

Cele ogólne:
cel kształcący – poznanie twórczości poetyckiej Marii Konopnickiej, pogłębienie
wiedzy z historii Polski, rozwój kompetencji kluczowych;
cel wychowawczy – kształtowanie wrażliwości estetycznej, empatii, postawy
szacunku dla uniwersalnych wartości, pozytywnych relacji komunikacyjnych, wzrost
samooceny.

Cele szczegółowe (operacyjne):
uczeń rozwija kompetencje kluczowe:
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – analizuje
motyw wolności, rozumie pojęcie paradoksu i oksymoronu, skutecznie, kreatywnie
i kulturalnie porozumiewa się w języku ojczystym, wyraża uczucia, tworzy zażalenie,
kreatywnie wyraża wartości;
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
– podejmuje autorefleksję, pracuje indywidualnie i w grupie, zarządza czasem
i informacjami;
kompetencje matematyczne – logicznie myśli, wnioskuje;
kompetencje obywatelskie – odpowiedzialnie działa w grupie społecznej;
kompetencje cyfrowe – pracuje z edytorem tekstu, odpowiedzialnie korzysta
z zasobów Internetu;
kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – stosuje język
teatru;
kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – wykazuje inicjatywę, realizuje plan;
kompetencje techniczne i inżynierskie – bezpiecznie korzysta z urządzeń
technicznych, organizuje kreatywną przestrzeń.

Metody/techniki/formy pracy:
indywidualna, grupowa, czytanie ze zrozumieniem, burza mózgów, drama, ćwiczenia
w mówieniu i redakcyjne (zażalenie).
Środki dydaktyczne: ICT – komputer, projektor, tekst Wolnego najmity (cyfrowy,
papierowy), tekst dot. uwłaszczenia chłopów; ekran.
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Opis przebiegu zajęć:
Lekcja prowadzona w ramach kreatywnego spotkania z literaturą pozytywistyczną.
Uczniowie pracują z tekstem poetyckiego szkicu ( „obrazka”) Marii Konopnickiej Wolny
najmita. Oksymoroniczny tytuł staje się źródłem ich poszukiwań interpretacyjnych.
Odkrywają paradoks wolności. Wprowadzają kontekst historyczny. Lekcję kończy
drama sytuacyjna (kilka grup) połączona z ćwiczeniem redakcyjnym i odczytaniem
powstałego pisma urzędowego. Uczeń wciela się w rolę wolnego najmity szukającego
wsparcia. Jedna z grup proponuje pomoc w napisaniu oficjalnego zażalenia na
(…) bezduszny artykuł / Twardej ustawy…, który spowodował jego trudną sytuację
życiową. Sparafrazowane cytaty z tekstu mają stanowić argumenty w piśmie
(zażaleniu). Nauczyciel motywuje i wspiera. Chwali kreatywność uczniów, a także
komunikatywność, poprawność językową i empatię. Stosuje ocenianie kształtujące.
Uwzględnia możliwości intelektualne i wkład pracy. W informacji zwrotnej mówi
o mocnych stronach.

Komentarz metodyczny:
Projekt lekcji uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Uczniowi wycofanemu, zagrożonemu
niedostosowaniem społecznym, nauczyciel proponuje funkcję swojego asystenta.
Sporządza listę grup i ról (przyjętych przez daną grupę) w dramie. Pochwała
przyniesie mu satysfakcję i wzrośnie jego samoocena.
W rolę potrzebującego wsparcia wolnego najmity może wcielić się uczeń (szkolny
aktor), gdyż nie będzie onieśmielony tą – nie dla każdego komfortową – sytuacją
teatralną. Będzie doskonalić dykcję, gest i ruch sceniczny. W grupie pomagającej
napisać zażalenie jest uczeń (uczniowie) uzdolniony humanistycznie, który
rozwinie umiejętności redakcyjne. Jeśli klasa pracuje wolniej, można przenieść
dramę na kolejną lekcję i rozbudować kontekst historyczny.

