
NIEZWYKŁE WESELE W ATOMICACH

(propozycja lekcji na temat utworu Sławomira Mrożka
„Wesele w Atomicach” w klasie I gimnazjum)

Zoperacjonalizowane cele edukacyjne :

- wiedza : wykorzystanie opisów dwóch różnych wesel w celu
porównania,
zapoznanie się z nietypowymi związkami frazeolo-
gicznymi i tworzenie nowych, potocznych,
zapoznanie się ze znaczeniem słowa – wesele.

- umiejętności : kształcenie umiejętności opisu i analizyświata
przedstawionego ze szczególnym uwzględnieniem
wyróżniania komicznych sytuacji i dowcipnych
powiedzeń,
doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem
(wyszukiwanie cytatów).

- postawy : przybliżenie tradycji polskiego obyczaju i obrzędowości

Metody : pogadanka heurystyczna,

Formy pracy : indywidualna, grupowa,

Środki dydaktyczne :
- Słownik języka polskiego,
- „Chłopi” (fragmenty) W. Reymonta,
- „Wesele w Atomicach” S. Mrożka

Literatura:
- ABC metodyki języka polskiego
- Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII
- „Mi ędzy nami”- podręcznik do I kl. Gimnazjum.



Struktura
materiału

Czynności dydaktyczne
nauczyciela

Czynności dydaktyczne uczniów

Znaczenie
pojęcia –
wesele
(słownik
j. polskiego)

Ćwiczenia
słownikowo-
frazeologiczne

Tematyka

I. WPROWADZENIE

Pracą domową uczniów
było zapoznanie się z
opowiadaniem S. Mrożka
„Wesele w Atomicach”.

Wyjaśnijcie znaczenie
rzeczownika – wesele.

Skorzystajcie ze słownika
języka polskiego.

Dobierzcie odpowiednie
określenia do tego wyrazu.

Wybierzcie spośród nich
przymiotniki nadające się
do określenia wesela w
Atomicach.
Czy będą one
odpowiednie?

Zredagujmy wspólnie
temat lekcji.

Temat lekcji na tablicy.
Niezwykłe wesele
w Atomicach.

II. OPRACOWANIE

Wyszukajcie w tekście
opowiadania związki
frazeologiczne
zaskakujące swoją

Uczniowie wyjaśniają znaczenie
słowa, padają różne wypowiedzi.

Wesele – przyjęcie, zabawa z okazji
ślubu, ogół zwyczajów

i obrzędów związanych z
zawarciem małżeństwa.

Uczniowie stwierdzają, że wesele
może być : huczne, wesołe,
wystawne, uroczyste.

Uczniowie dochodzą do wniosku,
że uroczystość w Atomicach nie
była zwyczajnym weselem
i szukają innych, odpowiednich
określeń.
Okazuje się, że było ono : dziwne,
nieprawdopodobne, niecodzienne,
niezwykłe.

- różne propozycje tematów,

- zapis w zeszytach,

- indywidualna praca z tekstem
(podkreślanie nietypowych



opowiadania-
opis wesela
w Atomicach.

„Wesele w
Atomicach”
S. Mrożka

„Chłopi”
W. Reymonta
- fragment
„Wesele
Boryny”

odmiennością, które autor
stworzył w oparciu o
znane, używane zwroty
i wyrażenia.

Utwórzcie teraz do
wyszukanych przykładów
z tekstu podobne-
potoczne zwroty i wyraże-
nia.

Spróbujcie wyjaśnić
funkcję takich zabiegów
stylistycznych.

Żeby bardziej to
uwidocznić, dokonacie
teraz porównania wesela
w Atomicach ze znanym
z poprzednich lekcji
„Weselem Boryny” w
„Chłopach”.

Najpierw przypomnijcie
sobie opis wesela
w Atomicach.
Teraz będziecie pracować
w dwóch grupach.
Pierwsza grupa dokona
opisu wesela w Lipcach,
druga zaś- w Atomicach
według wzoru podanego
na tablicy.

zwrotów)

- pan młody miał - pan młody miał
pod lasem niezły pod lasem kawał
kawał laboratorium ziemi (łąki)

- pannie młodej - pannie młodej
ojciec dał w posagu dał w posagu trzy
całą siłownię morgi ziemi

- Józwa zwozi do - Józwa zwozi do
stodoły paliwo stodoły zboże

- staroświecki - staroświeckie
licznik Geigera sprzęty (meble)

Narrator przedstawia niby
zwyczajną wieś, pana młodego,
pannę młodą, wesele – ale
zaskakuje nasniezwykłością
wydarzeń oraz dowcipem,
komizmem sytuacji.

Uczniowie czytają opis wesela.



Styl naukowy
i potoczny

WESELE

OCZEPINY

MUZYKA

TAŃCE

ZAKOŃCZENIE
WESELA

Na podstawie tego
porównania oceńcie,
jakiego słownictwa użył
autor wesela w
Atomicach?

Podajcie kilka przykładów.

Grupa I Grupa II
LIPCE ATOMICE

- huczne, wesołe, dziwne, niecodzien
wystawne, barwne ne, niezwykłe

- druhnyśpiewały „zrobiły jej elekro-
ludowe przyśpiewki, lizę i wyprowa-
tradycyjne oczepiny dziły do komory

ciśnień”

- muzyka ludowa „różne dźwięki
(skrzypki, flet, bas) muzyki dodeka-

fonicznej i syn-
tetycznej”

- tańce „zaczęli buchały przytu-
hołubce bić” pywania, ale :

„kł ębiły się
wrzały jurne siły
wytwórcze”

- wesele zakoń- „Bójka na głowi-
czyło się bójką ce i rakiety”-
(często się to gospodarz uspo-
zdarza) kaja gości gaza-

bojowymi

Obie grupy odczytują prace
i uzupełniają tabelę w zeszytach.

- występuje tu pomieszanie
słownictwa naukowego z
potocznym,

- ludowe termostaty,
- wyrzutnia ukryta w prawej
nogawce,
- głowica atomowa schowana za
pazuchą,



Formułowanie
wniosków na
podstawie
zebranych
informacji

III. PODSUMOWANIE

Zastanówcie się, jaki cel
mają takie zabiegi
stylistyczne ( tworzenie
nowych związków
frazeologicznych,
pomieszanie słownictwa
naukowego z potocznym).

Czy narratorowi podoba
się świat przedstawiony w
utworze, czy też wyraża
się o nim krytycznie?

Zadanie pracy domowej .
Napisz dłuższą wypowiedź
pisemną na temat:
Mój absurdalny sen.

Taki sposób przedstawianiaświata
ma na celu wyrażenie stosunku
narratora do rzeczywistości.

Narrator wyraża krytyczny stosunek
do rzeczywistości, ośmiesza
przejawy obyczajowości wiejskiej
w Atomicach.

Opracował : Andrzej Konopka
Zespół Szkół

w Rytlu


