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Temat lekcji
Dlaczego Maria Skłodowska-Curie jest najbardziej znaną Polką wszech czasów?

Cel ogólny

poznanie najważniejszych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie.

Cele operacyjne (szczegółowe)
Uczeń:

wymienia najważniejsze osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie,

opowiada o jej zasługach dla Polski.

Metody/techniki/formy pracy

pokaz (prezentacja),

pogadanka,

praca pod kierunkiem – redagowanie krótkiej notatki,

praca indywidualna,

praca w parach.

Środki dydaktyczne

instrukcja dla uczniów,

prezentacja multimedialna (ppt lub Prezi) o Nagrodzie Nobla.

Opis przebiegu lekcji
Samodzielna praca w domu:

Uczniowie oglądają prezentację o Nagrodzie Nobla i przygotowują krótkie notatki
– odpowiedzi na pytania zawarte w instrukcji: 1) Czym zasłynął Alfred Nobel? 2) Za
co przyznaje się Nagrodę Nobla? 3) Jakich mamy polskich laureatów tej nagrody?
Uczniowie ze SPE mogą mieć notatkę w postaci zdań do uzupełnienia.
Praca na lekcji:

Wprowadzenie – nauczyciel prosi, by przypomnieli poznanych na poprzednich
lekcjach Polaków, którzy są znani na świecie oraz czym zasłynęli.

Pytanie kluczowe: Dlaczego Maria Skłodowska-Curie jest najbardziej znaną Polką
wszech czasów?

Nauczyciel nawiązuje do Nagrody Nobla, o której uczniowie mieli się dowiedzieć
w domu. Prosi, aby w parach porównali swoje odpowiedzi. Potem wspólnie na
forum klasy odpowiadają na pytania i uzupełniają je.

Krótka pogadanka nauczyciela o trudnej drodze Marii Skłodowskiej-Curie
do wykształcenia i kariery naukowej (kontekst sytuacji kobiet w jej czasach).
Podkreślenie faktu, że jest pochowana we francuskim Panteonie i wyjaśnienie, co
to oznacza.
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Uczniowie odpowiadają na pytanie – Co wyróżnia Marę Skłodowską-Curie pośród

innych noblistów?

Uczniowie w parach pracują nad krótką (trzyzdaniową) notatką o noblistce,
zawierającą najważniejsze informacje.

Na forum klasy czytają i porównują swoje prace, korygują i zapisują w zeszytach
uzgodnioną wersję zwięzłej notatki.

Podsumowanie – sformułowanie odpowiedzi na pytanie kluczowe. Na koniec cytat
z noblistki: Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być
pewne, że mamy do czegoś talent.

Zadanie domowe: Wyszukaj ciekawostki o życiu Marii Skłodowskiej-Curie.

Komentarz metodyczny
Praca w trybie odwróconej lekcji. Uczniowie uczą się dopiero tej formy pracy, więc
instrukcja powinna być dokładna. Otrzymują od nauczyciela prezentację i z niej
uzyskują podstawowe informacje o Nagrodzie Nobla. Sporządzają z tego notatkę
w postaci krótkich odpowiedzi na trzy pytania zawarte w instrukcji, którą potem
w klasie porównują i uzupełniają. Szukają odpowiedzi na pytanie kluczowe oraz
uczą się redagować zwięzłą notatkę. Dzięki pogadance rozumieją trud i wysiłek,
jak podjęła nasza noblistka, jakie bariery musiała pokonywać (jako kobieta
i Polka we Francji), aby prowadzić swoje badania naukowe. Uczniowie dyskutują,
co wyróżnia Skłodowską-Curie spośród innych noblistów. Są naprowadzani
i zachęcani pytaniami pomocniczymi: Ile razy dostała Nagrodę Nobla? Jak wielu
jest naukowców z podobnym osiągnięciem? Ile wśród nich jest kobiet? Następnie
redagują w parach krótką notatkę (trzy zdania). Nauczyciel najpierw rozmawia
z uczniami, pyta, jakie informację uznają za najistotniejsze (zapis ma być zwięzły
i konkretny). Pomaga pytaniami pomocniczymi: Kto? Co? Kiedy? Gdzie? itp.
Uczniowie rozwijają w ten sposób kompetencje w zakresie tworzenia informacji
(formułują wypowiedzi – w formie ustnej i pisemnej) oraz realizują wymaganie
ogólne z historii – redagowanie notatki.
Uczniowie porównują swoje propozycje, ustalają wspólną wersję i zapisują
w zeszycie. Potrzebują na to sporo czasu – tempo pisania w kl. IV nie jest
duże. Uczniowie ze SPE, którzy mają trudności, powinni mieć dostosowane to
ćwiczenie, np. zdania z lukami. Podsumowaniem jest sformułowanie odpowiedzi
na pytanie kluczowe. Nauczyciel zachęca uczniów do poszukania ciekawostek
o polskiej uczonej. Chodzi o to, by znaleźli jeszcze więcej przykładów na to, jak
swoimi dokonaniami wyprzedzała epokę.

