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Temat lekcji: Łacińskie, ale polskie- kroniki średniowieczne i ich twórcy.

Opracowany przez mgr Edytę Góral

Cele:

- poznawczy: poznanie pojęcia historiografia, kronika, dwujęzyczność

literatury, poznanie głównych, najbardziej znanych kronik

średniowiecznych: Kroniki Galla Anonima, Kroniki Wincentego

Kadłubka, Kroniki Jana Długosza, poznanie twórców kronik, poznanie

cechśredniowiecznego władcy, podobieństw i różnic między kronikami,

poznanie fragmentów Kroniki Galla Anonima.

- kształcący: kształtowanie umiejętności referowania, analizy i interpretacji

tekstu literackiego, kształtowanie umiejętności pracy w grupach,

prezentowania wniosków, korzystania z podręczników, kształtowanie

umiejętności charakteryzowania postaci, kształcenie umiejętności pracy

z tekstem z podręcznika.

- wychowawczy: budzenie zainteresowania historią Polski, kronikami

polskimi jako dziełami poszerzającymi wiadomości historyczne,

uświadomienie znaczenia i piękna średniowiecznej literatury polsko-

łacińskiej, zwrócenie uwagi na konieczność kształtowania swego

charakteru i rozwijania zalet takich jak: odwaga, pobożność, dobroć,

szlachetność, sprawiedliwość, patriotyzm, uczciwość itp.

Środki pracy:

- podręcznik do kształcenia językowego: A.Z. Makowiecki „Pamiętajcie

o ogrodach”,

- fragment Kroniki Galla Anonima (teksty przygotowane przez

nauczyciela),

- referaty uczniów.



Metody:

- referat,

- pogadanka heurystyczna

- analiza i interpretacja tekstu,

- elementy wykładu.

TOK LEKCJI

1. Wprowadzenie do tematu.

2. Zapisywanie tematu lekcji.

3. Wprowadzenie pojęcia historiografia, kronika i legenda.

Historiografia – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki o treści

historycznej. Zaliczamy do niej kroniki opisujące dzieje państwa i rodzin

królewskich jak również chanson de geste- pieśni o czynach wielkich

wybitnych postaci.

Kronika – opowieść o przeszłości, podająca wydarzenia w sposób

chronologiczny, łącząca relacje o wydarzeniach z rozważaniami moralnymi,

sięgająca po legendy i wiedzę historyczną, występują w niej pierwiastki

fikcji, niektóre obiegowe wątki epiki rycerskiej, stosowane są prawidła

retoryki.

Legenda – opowieść bohaterska (często) o życiu świętych, męczenników,

zawierająca sporo elementów fantastyki zwłaszcza ze sfery zjawisk trudnych

do wytłumaczenia: cudów, proroctw, przepowiedni, tajemniczych znaków.

Cel kroniki: - przedstawienie dziejów rodu, rozsławienie osoby panującego

króla, jego rodu i ojczystej krainy.

4. Zapoznanie z najważniejszymi polskimi kronikami.



- Kronika Polska Galla Anonima (XII)

- Kronika Wincentego Kadłubka (XII/XIII)

- Historia Polski Jan Długosza (XV)

- Kronika Wielkopolska (XIII/XIV)

- Kronika Janka z Czarnkowa (XIV)

5. Referat i wykład na temat Kroniki Galla Anonima.

Gall Anonim (Francuz) – napisał kronikę na zlecenie zaufanego

współpracownika Bolesława Krzywoustego – Michała Awdańca. Kronika

była pisana w języku łacińskim. Przedstawia dzisiejsze państwo polskie

i jego władców. Zamiarem kronikarza początkowo, było opisanie dziejów

i chwalebnego panowania Bolesława Krzywoustego. Później, w trakcie pracy

Gall Anonim sięgnął do najdawniejszych dziejów państwa polskiego, aż do

legendy o królu Popielu. Kronika zbudowana jest z trzech ksiąg. Obejmują

one dzieje od czasów legendarnych aż do 1113 r. – do zwycięstw Bolesława

Krzywoustego nad Niemcami.

Czym się charakteryzuje jego kronika?

- pisana jest starannym językiem, autor dba o piękny styl, posługuje się

elegancką, rytmiczną łaciną, pojawia się tu nawet proza rymowana,

- kronika stanowi pierwszy dokument naszejświadomości i tożsamości

narodowej,

- autor jest człowiekiem wykształconym, wyrobionym intelektualnie

popiera politykę Bolesława Krzywoustego, pomijając fakty mogące

obciążyć króla,

- trzy rękopisy- najstarszy pochodzi z XIV wieku.

6. Analiza fragmentów kroniki.



a) zapoznanie z pierwszym fragmentem z podręcznika. W jaki sposób

przedstawia kronikarz króla Mieszka I,

b) zapoznanie z drugim fragmentem („Ożałosnejśmierci Bolesława

Chrobrego”)

Jakim królem był Bolesław Chrobry ?

c) wysłuchanie trzeciego fragmentu („O cnocie i szlachetności

sławnego Bolesława”), strona 27,

Jakie cechy posiadał król?

7. Referat na temat Wincentego Kadłubka i jego kronik

8. Kronika Polska Wincentego Kadłubka- praca z tekstem z podręcznika.

a) Co zawiera Kronika Wincentego Kadłubka?

- ukazuje wizerunek władcy,

b) Jak jest skomponowana?

- trzy pierwsze księgi mają formę dialogu, opowiadają o przeszłości

naszego kraju, którą Kadłubek wywodzi jeszcze ze starożytności,

- czwarta księga – zawiera opis zdarzeń współczesnych kronikarzowi

c) Co jest zawarte w kronice? (szczegółowo)

- legendy krakowskie o Krakusie i o Wandzie łączy prawdę historyczną

z fikcją literacką, zawiera wydarzenia historyczne.

d) Co jest charakterystyczne dla tej kroniki w porównaniu z kroniką

Galla?

- ma wartość dydaktyczną, wychowawczą, poucza jak należy

postępować, co jest dobre, co złe, jakich praw, obyczajów należy

przestrzegać,

e) Jaką funkcję pełniła ta kronika wśredniowieczu ( pełniła funkcję

podręcznika, także uniwersyteckiego)

- inne cechy tej kroniki: występowanie przenośni, epitetów,

personifikacji.



e) Jak nazywa się Wincentego Kadłubka ze względu na użycie

przeróżnychśrodków stylistycznych?( polskim poetą),

8. Referat na temat Jana Długosza i jego kroniki.

9. Analiza i interpretacja fragmentu z podręcznika na temat Kroniki Jana

Długosza.

a) Co jest zawarte w Kronice Jana Długosza?

- nie opisuje władców w konwencji rycerskiej,

b) Na czym opiera się Jan Długosz pisząc swoją kronikę?

- gdy tylko może korzysta z tekstówźródłowych, legendy traktuje tylko

jako uzupełnienie,

c) Czego unika kronikarz?

- komentarzy, subiektywnych ocen,

d) Jaką wartość ma jego kronika?

- jest pierwszą, nowoczesną historią losów narodu.

10.Analiza fragmentu z podręcznika na temat Kroniki Wielkopolskiej

- Nawiązuje do legendy o Walterze i Helgundzie (opowieść o udałym

Walgierzu).

Podsumowanie: Czym różnią się te Kroniki?

- Gall, Kadłubek – pisali na chwałę Boga i władcy, eksponując zalety

królów – ukazywali ich jako ideały,

- Długosz – koncentrował się na faktach historycznych.

Zadanie:

Przedstaw legendę związaną z Twoją okolicą.


