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Scenariusz lekcji języka polskiego – gimnazjum

Temat: Santiago to wygrany czy przegrany człowiek?
Rozważania o ludzkim życiu na podstawie utworu
E. HemingwayaStary człowiek i morze.

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń:

� Wie, że nad jakością życia trzeba pracować
� Rozumie,że starość niesie ze sobą doświadczenieżyciowe
� Potrafi odróżnić porażkę od klęski
� Ma świadomość wielkości człowieka i konieczności pracy nad nią

Metody i techniki:
Mówiącaściana, burza mózgów, metoda trójkąta

Materiały:
Arkusze szarego papieru – z narysowanymi naśrodku odwróconymi trójkątami,
cenki, samoprzylepne karteczki w dwóch kolorach, mazaki, wydrukowane hasło

Przebieg lekcji:

1. Podział klasy na grupy za pomocą pociętych pocztówek (z myślami
związanymi z sensem ludzkiegożycia).

2. Nauczyciel podaje temat lekcji.
1. Każdy uczeń otrzymuje po dwie samoprzylepne karteczki w dwu różnych

kolorach.
2. Nauczyciel daje polecenie, by na karteczce jednego koloru zapisać to,

co nam się najbardziej podoba wżyciu starego rybaka Santiago; zaś

na drugiej to, co nam przeszkadza, nie podoba się.
3. Dzielimy tablicę na dwie części, w jednej kolumnie naklejamy pozytywy,

zaś w drugiej to, co uważamy za niedobre.
4. Jeden uczeń głośno odczytuje najpierw wszystkie plusy, potem to,

co uczniom przeszkadzało.
5. Uczniowie otrzymują po jednej cence sklepowej (oznaczającej

1 punkt) i mają za zadanie wybrać jeden, najważniejszy dla każdego
z nich, minusżycia starego rybaka.

6. Do pracy w grupach wybieramy te przeszkody, które zostały najwyżej
ocenione.

7. W ten sposób każda grupa pracuje nad jednymzagadnieniem, albo kilka
grup nad tym samym (w zależności od tego, co wykazały cenki).

8. Grupy otrzymują szary papier z narysowanym odwróconym trójkątem:
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10. W środek swojego trójkąta każda grupa wpisujezagadnienie, nad
którym będzie się zastanawiać, np.

I grupa II grupa III grupa IV grupa

11. Grupy zastanawiają się nad głównymi przyczynami, które mają wpływ na
zagadnienie, podtrzymują je, np.

każdy zajmuje się sobą

rybak przynosi pecha

sam nie utrzymuje kontaktów

12. W dalszej kolejności grupy pracują nad prawą stroną trójkątów,
zastanawiają się, jak Santiago radzi sobie z usunięciem tych przeszkód,
np.

odwiedza go kochający
i kochany Manolin

pracowitość i nadzieja zostają
nagrodzone

żyje pięknymi wspomnieniami
i wewnętrznym bogactwem

samo-
tność

bieda pech głód

samo-
tność

samo-
tność
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13. Zarówno lewą, jak i prawą stronę trójkąta można zilustrować cytatami.
14. Każda grupa wybiera swojego przedstawiciela, który przedstawi efekty

jej pracy i omówi zarówno zagadnienia podtrzymujące problem, jak
i sposoby usunięcia czy też radzenia sobie z problemem.

15. Pozostali członkowie grupy mogą wspomagać swego przedstawiciela
czytanymi cytatami.

16. Podsumowanie za pomocą burzy mózgów – odpowiedź na pytanie
postawione w temacie.

17. Nauczyciel wiesza na tablicy hasło:„Szczęśliwy ten, kto nauczył się
ze spokojem ducha stawiać czolo trudnościomżycia.” W. Szekspir


