
PRACA Z TEKSTEM LITERACKIM - LEKCJA DWUJ ĘZYCZNA

Język angielski i język niemiecki są obecnie językami wiodącymi w Europie.
W czasie wyjazdów zagranicznych z młodzieżą wielokrotnie obserwowałyśmy zjawisko
„wspomagania” wypowiedzi w jednym języku słowami zaczerpniętymi z drugiego. Również
w czasie lekcji zdarzały się sytuacje mylenia bądź świadomego używania słów z języka
angielskiego w czasie lekcji z języka niemieckiego i odwrotnie. Zjawisko to wiąże się
niewątpliwie z przynależnością obu języków do tej samej grupy języków germańskich.

Te podobieństwa były i są wykorzystywane przez nas w czasie zajęć lekcyjnych;
uczniowie dużo szybciej zapamiętują podobnie brzmiące w obu językach wyrazy.
Realizowanie zasady bezpośredniej beztłumaczeniowej semantyzacji materiału językowego
połączone jest tutaj z utrwalaniem słownictwa w drugim języku. Przyczynia się to do
aktywizacji uczniów, angażuje ich świadomość w procesie objaśniania materiału językowego,
kształtuje różne nawyki i sposoby przyswajania i przetwarzania informacji.

Wprowadzanie metody dwujęzyczności do modelu dydaktycznego nauczania języka
obcego jest obok wielu innych technik istotnym środkiem pomocniczym w nauce języka,
pozwala na pełniejsze wykorzystanie procesów intelektualno - poznawczych ucznia.
 Wyżej wspomniane spostrzeżenia znalazły swoje praktyczne i całościowe
zastosowanie w opracowanym przez nas scenariuszu lekcji dwujęzycznej (praca z tekstem
literackim), przeprowadzonej w klasie czwartej liceum ogólnokształcącego z wiodącym
językiem niemieckim. Wysoki stopień rozwoju kompetencji językowych uczniów zarówno w
języku niemieckim, jak i angielskim umożliwiał nam pełną realizację tematu w obydwu
językach, a wybrany przez nas tekst oraz formy pracy na lekcji pozwalały stworzyć
optymalne warunki swobodnego i elastycznego wypowiadania się, zbliżonego do naturalnych
sytuacji językowych z całkowitym pominięciem języka ojczystego.
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Scenariusz lekcji dwujęzycznej kl. IV LO

TEMAT:
„Die Berührung durch des Meisters Hand / The Touch Of The Master’s Hand“
– praca z tekstem literackim.

Zajęcia prowadzone w językach angielskim i niemieckim – 1 godzina lekcyjna.

Cel ogólny:
umiejętność swobodnego, kreatywnego posługiwania się dwoma językami obcymi.

Uczeń potrafi:
- interpretować rysunki – symbole
- wykorzystywać podobieństwo obu języków do pełnego zrozumienia tekstu
- streścić, analizować i interpretować tekst literacki

Środki dydaktyczne:
- tekst literacki (zał. 1), rysunki – symbole
- tabela z homonimami niemiecko-angielskimi
- rozsypanka
- ilustracje muzyczne (Vivaldi „Cztery pory roku”; Grupa moCARTA „Bajdurki i bajmolki”)

Tok zajęć:

Wprowadzenie:
Uczniowie pracują w dwóch grupach – angielskiej i niemieckiej. Każda grupa opisuje
poszczególne rysunki-symbole ( ręka, skrzypce, fragment obrazu, sala aukcyjna, młotek...);
uczniowie wspólnie próbują wskazać logiczne związki pomiędzy nimi.

Rozwinięcie:
Uczniowie otrzymują dwujęzyczną wersję tekstu „Ręka mistrza”. Nauczyciele kolejno czytają

głośno tekst w obu językach. Tło muzyczne stanowi fragment „Czterech pór roku”. Następnie
uczniowie odnajdują i łączą homonimy angielsko-niemieckie. Nauczyciele w razie potrzeby
wyjaśniają trudniejsze słowa i zwroty.
Kolejne zadanie polega na wyszukaniu w tekstach fragmentów o tej samej treści; uczniowie
otrzymują zdania na kartkach, wskazują odpowiadające im wersy w tekście, po czym układają
podane zdania w prawidłowej kolejności. Każda z grup ma streścić przeczytaną historię w
swoim języku.

Podsumowanie:
Uczniowie wspólnie analizują i interpretują tekst: wskazują słowa-klucze (np. skrzypce, ręka,
mistrz, arcydzieło/Meisterstück), określają rodzaj tekstu, jego adresata, główną myśl,
odczytują symbolikę tekstu, próbują przewidzieć ciąg dalszy historii. Na zakończenie zajęć
słuchają utworu „Grupy moCARTA” będącego doskonałą ilustracją omawianego tekstu;
każda z grup ma za zadanie rozpoznać wszystkie fragmenty wykorzystane w tym utworze.

Praca domowa:
Uczniowie mają napisać ciąg dalszy historii (w języku angielskim lub niemieckim).



Zał. 1

„Die Berührung durch des Meisters Hand”

Sie war ramponiert und zerkratzt, und der Auktionator
Fand es kaum der Mühe wert,
Viel Zeit mit der alten Violine zu verschwenden,
Aber er hielt sie hoch mit einem Lächeln,
„Was wird geboten, gute Leute“, schrie er,
„Wer fängt an zu bieten?“
„Ein Dollar, ein Dollar“, dann zwei! Nur zwei?
„Zwei Dollar, und wer bietet drei?

Drei Dollar zum ersten; drei Dollar zum zweiten;
Drei Dollar zum dritten...“ Aber nein,
Aus dem Raum, weit hinten, kam ein grauhaariger Mann
Nach vorn und nahm den Bogen auf;
Dann, indem er den Staub von der alten Violine wischte
Und die losen Saiten spannte,
Spielte er eine Melodie, rein und süß,
Wie ein Engel singt.

Die Musik verstummte, und der Auktionator
Sagte mit einer Stimme, die ruhig und leise war:
„Was wird mir geboten für die alte Violine?“
Und er hielt sie hoch mit dem Bogen
„Eintausend Dollar, und wer bietet zwei?
Zweitausend! Und wer bietet drei?
Dreitausend zum ersten, dreitausend zum zweiten;
Und zum dritten“, sagte er.
Die Leute jubelten, aber einige riefen:
„Wir verstehen nicht ganz,
Was hat ihren Wert erhöht?“ Schnell kam die Antwort:
„Die Berührung durch eines Meisters Hand.“

Und mancher Mann, dessen Leben außer Takt ist
Und ramponiert und zerkratzt vor Sünde,
Wird billig verkauft an die gedankenlose Menge,
Gerade wie die alte Violine.
Ein Teller „Dicke Suppe“, ein Glas Wein;
Ein Spiel – und er reist weiter.
Er geht „zum ersten“ und geht „zum zweiten“
Er geht weg und ist fast gegangen.
Aber der Meister kommt, und die törichte Menge
Kann nie ganz verstehen
Den Wert einer Seele und die Erhöhung, die sie erlangt,
bei der Behandlung durch des Meisters Hand.

                                                                                                            Myra B. Welch
        (w: Jack Canfield, Mark Victor Hansen  „Hühnersuppe für die Seele”, München 1996)



“The Touch Of The Master’s Hand“

'Twas battered and scarred, and the auctioneer
Thought it scarcely worth his while
To waste much time on the old violin,
But held it up with a smile.
"What am I bidden, good folks," he cried,
"Who'll start the bidding for me?"
"A dollar, a dollar," then, two! Only two?
"Two dollars, and who'll make it three?
"Three dollars, once; three dollars, twice;
Going for three ..." But no,
From the room, far back, a grey-haired man
Came forward and picked up the bow;
Then, wiping the dust from the old violin,
And tightening the loose strings,
He played a melody pure and sweet
As a caroling angel sings.

The music ceased, and the auctioneer,
With a voice that was quiet and low,
Said: "What am I bid for the old violin?"
And he held it up with the bow.
"A thousand dollars, and who'll make it two?
Two thousand! And who'll make it three?
Three thousand, once; three thousand, twice;
And going and gone," said he.
The people cheered, but some of them cried,
"We do not quite understand
What changed its worth?"
Swift came the reply:
"The touch of a master's hand."

And many a man with life out of tune,
And battered and scarred with sin,
Is auctioned cheap to the thoughtless crowd,
Much like the old violin.
A "mess of potage," a glass of wine;
A game—and he travels on.
He is "going" once, and "going" twice,
He's "going" and almost "gone."
But the Master comes and the foolish crowd
Never can quite understand
The worth of a soul and the change that's wrought
By the touch of the Master's hand.

 Myra B. Welch
(w: Jack Canfield, Mark Victor Hansen  „Chicken Soup for the Soul”, Florida 1993)


