SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CZĘSTOCHOWIE

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK – LEKCJA OTWARTA

TEMAT LEKCJI: Święci na językach – w aspekcie poetyckim.
KLASA: 3 d gimnazjum
DATA: 07.11. 2018 r.
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: M. Walocha
CEL OGÓLNY
Interpretacja utworu lirycznego, odczytanie jego przesłania.
CELE OPERACYJNE – uczeń potrafi:
• Korzystać z różnych źródeł informacji;
• Korzystać ze słowników – książkowych i elektronicznych;
• Określić rodzaj i gatunek literacki utworu;
• Określić budowę utworu;
• Podać informacje nt. podmiotu lirycznego i obrazu poetyckiego, określić
nastrój;
• Wskazać i określić funkcję środków stylistycznych;
• Wskazać sytuacje paradoksalne;
• Korzystając z kontekstu biograficznego oraz własnych doświadczeń,
przedstawić charakterystykę świętego na podstawie wiersza.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica multimedialna, tekst wiersza J. Twardowskiego
Trochę plotek o świętych, słownik frazeologiczny.
PRZEBIEG LEKCJI
- elementy dramy – prezentacja świętego , a następnie zwrotu: być na językach przy
użyciu gestów, mimiki przez ucznia – reszta klasy zgaduje; po rozszyfrowaniu –
zwrócenie uwagi na poprawność ort. przy zapisie skrótu oraz pełnej nazwy np.
Święty Mikołaj – św. Mikołaj; zwrócenie uwagi na etymologię słowa aureola, jego
synonimy – określenie z jakich słowników korzystać w takich sytuacjach;
- zapisanie tematu lekcji – i wyjaśnienia frazeologizmu w nim zawartego;
- definicja świętego wg nastolatków (burza mózgów), przykłady frazeologizmów –
porównanie z informacjami ze słowników internetowych (tablica multimedialna) – nie
udawać świętego, święta prawda, święta racja, święta krowa);
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- odczytanie wiersza J. Twardowskiego Trochę plotek o świętych – wyjaśnienie
absurdalności tytułu – odniesienie do tematu lekcji; omówienie budowy utworu;
języka – prozaizmy frazeologizmy dla podkreślenia zwyczajności świętości,
charakterystyka poetyckiej definicji świętego – odniesienie do uczniowskich
wyobrażeń – kontrast; dostrzeżenie faktu, iż święty wg wersji lirycznej nie jest
ideałem, doskonałością, że każdy, będąc altruistą, ceniąc uczciwość, logikę,
kontemplacyjną relację ze Stwórcą zasługuje na to określenie;
-notatka i dla chętnych – na ocenę celującą – wyjaśnienie, co oznacza idiom: nie
święci garnki lepią.

