
Temat lekcji:O czym jest „Świtezianka" ? - rozmyślań część 1

Lekcję tę skonstruowano według modelu proponowanego przez program
KREATOR.

Najważniejsze umiejętności kluczowe (dla przyszłości) to:
1) Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się
2) Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach
3) Efektywne współdziałanie w zespole
4) Rozwiązanie problemów w różny sposób.

Lekcja realizuje się w pięciu fazach:

I. ZAANGAŻOWANIE - uczniowie poznają temat zajęć, ich cele. Dzielą się
na grupy, zapoznają się z poleceniami. Tu nauczyciel jest jeszcze stroną
bardziej aktywną. Ważne, aby zainteresował uczniów tematem, zachęcił do
działania, pobudził do myślenia.

II. BADANIE - uczniowie samodzielnie realizują otrzymane zadanie. Dyskutują,
negocjują, stawiają hipotezy, wypowiadają wątpliwości. To moment ich
aktywności. Nauczyciel staje się bacznym obserwatorem pracy grup.
III. PRZEKSZTAŁCENIE -uczniowie porządkują i wykorzystują w twórczy
sposób wiedzę zdobytą w drugiej fazie. Przedstawiają własne propozycje
rozwiązania problemu, pogłębiają jego rozumienie. Wiedza staje się własna i
funkcjonalna.

IV. PREZENTACJA - przedstawiciele grup relacjonują efekty pracy przed klasą.
Jest tu więc możliwość porównania sposobów rozwiązania problemu i
rezultatów osiągniętych przez inne zespoły.
V. REFLEKSJA - to najtrudniejsza część lekcji. Uczniowie dokonują

samooceny i przekazują jednocześnie nauczycielowi informację zwrotną na
temat rozwoju swojej wiedzy i umiejętności oraz pracy w grupie.
Wspólnie próbują odpowiedzieć na pytania: co zrobiliśmy? dokąd doszliśmy? dokąd
mogliśmy dojść? jakie zasady rządziły moim i naszym uczeniem się?
Zaproponowana lekcja rozwija u uczniów wyżej wymienione kompetencje
kluczowe. Inne, najważniejsze jej cele przedstawiają się następująco.



Uczeń powinien:
- uważnie i ze zrozumieniem czytać tekst utworu i polecenia,
- odróżniać wers, zdanie, strofę,
- zinterpretować sens i nazwać ważne treści

Przebieg lekcji:
I. Zaangażowanie

Nauczyciel informuje uczniów - w sposób jasny, komunikatywny o
planowanym przebiegu lekcji. Zapowiada sytuację problemową, na przykład
następująco:
Wczoraj, w czasie porządków znalazłam pod etażerką utwór A. Mickiewicza

Świtezianka. Niestety, ale poszarpany przez psa mojej sąsiadki. Musicie
pomóc w odtworzeniu chociaż pierwszych ośmiu strof. To zadanie wykonacie

w grupach.
Podziału na grupy (najlepiej 4-5 osobowe) można dokonać przez tradycyjne

odliczanie lub losowanie kolorowych kartek, cukierków, odliczanie „ene-due-
rike-fake..."itp.

Grupy zajmują wyznaczone miejsca i otrzymują „Instrukcje do pracy w
grupach" oraz „Arkusz grupy".

II i III. Badanie(zad. l, 2) i Przekształcenie(zad.3)

Zadanie złożenia wersów we właściwej kolejności w tym utworze jest dla
przeciętnego szóstoklasisty trudne. Dla ułatwienia każda rozsypana strofa
ma inny kolor (np. paski zielone l strofa...)

Instrukcje do pracy w grupach.
Podzielcie się rolami w grupie. Wybierzcie lidera, który będzie kierował
waszą pracą, rozstrzygał spory. Przydzielcie funkcje sekretarza, który w
trakcie lekcji wypełni arkusz grupy (oddany po zajęciach nauczycielowi).
Niech ktoś z was będzie strażnikiem czasu, pilnującym minut przydzielonych
na wykonanie kolejnych zadań sprawozdawca (-y) przedstawi(-ą) wyniki
waszej pracy klasie.



Zadanie l. ( 10 minut)
a) Otrzymaliście kolorowe paski, które po połączeniu stanowić będą dwie

strofy. Ułóżcie pocięte paski we właściwej kolejności i przyklejcie na
karcie

b) Co wam pomogło uporządkować rozsypane wersy?
c) Porównajcie swój tekst z oryginałem. Odczytajcie uważnie wiersz.

Zadanie 2 (5 minut)

Wsłuchajcie się uważnie w treść i odpowiedzcie:
O czym jest wasz fragment?

Zadanie 3 (5 minut)

Ponownie wsłuchajcie się w treść, lecz tym razem wyjaśnijcie tytuł utworu i
podajcie propozycję nowego.

IV. Prezentacja
Sprawozdawca prezentuje wyniki pracy zespołu: demonstruje odtworzony
wiersz na karcie, odczytuje z arkusza refleksje dotyczące zadania l oraz
odpowiedzi na kolejne polecenia.

V. Refleksja

Jak czułeś się w swojej grupie? Co pomogło Ci w pracy z kolegami, a co
przeszkadzało?



ARKUSZ GRUPY NR...

1.Imię i nazwisko członka grupy – rola pełniona w grupie

2.Na jaką ocenę zasługuje Twoja praca? (samoocena)

1.Co wam pomogło uporządkować rozsypane wersy?

2.O czym jest wasz fragment?

3.Wyjaśnijcie tytuł utworu i podajcie propozycję nowego?


