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Bogusława Szczypińska

KONSPEKT LEKCJI J ĘZYKA POLSKIEGO
W KL. IV TECHNIKUM

Temat: „Zobaczyć świat inaczej”, czyli „mózg wariata na scenie”... i nie tylko (St.I. Witkiewicz
„Szewcy”)

Czas: 90 minut

Cele główne: zapoznanie uczniów z założeniami Teatru Czystej Formy i treścią I aktu dramatu Witkacego
„Szewcy”, kształcenie umiejętności łączenia zdobytej wiedzy z różnych dziedzin,
umiejętność wypowiadania się na temat oglądanych obrazów Witkacego i przeczytanego
utworu, zwrócenie uwagi na negatywne cechy ideologii faszystowskiej.

Cele operacyjne:
Uczeń po lekcji:

I poziom wiadomości:
Uczeń zna treść I aktu dramatu, wie, jakie są założenia Teatru Czystej Formy, zna pojęcie: deformacja,
rozumie założenia ideologii faszystowskiej

II poziom umiejętności:
Uczeń potrafi interpretować obrazy, prezentować własne sądy i opinie, wyciągać ogólne wnioski z
przeczytanej lektury. Uczeń odróżnia dramat naturalistyczny od dramatu Czystej Formy.

Metody: pogadanka, elementy wykładu, heureza, ćwiczenia dramowe.

Środki dydaktyczne: plakaty, album I. Jakimowicz „Witkacy malarz”, słowniki, plansze – cechy dramatu
naturalistycznego i Czystej Formy.
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Czynności
Ogniwa lekcji Treść merytoryczna lekcji

Nauczyciel Uczeń
Organizacyjno -
porządkowe

Sprawdzenie listy
obecności

Rekapitulacja
wtórna

Kierunki awangardowe w
malarstwie i poezji (kubizm,
surrealizm, ekspresjonizm,
abstrakcjonizm)
dwudziestolecia
międzywojennego odchodziły
od konwencji realizmu i
naturalizmu (mimetyzm). Chcąc
znaleźć nowe środki artystyczne
przekazu miały nastawienie
eksperymentatorskie.
Ukazywały świat często
ZDEFORMOWANY

Scharakteryzuj nowe
tendencje w poezji XX
wieku ( kierunki
awangardowe).

Jakie nowe cele sztuki
XX w. możecie
zaprezentować?

Jak rozumiecie
stwierdzenie „zobaczyć
świat inaczej”?

Uczniowie odpowiadają na
pytania, podają przykłady.

Ogniwo
wiążące

Temat lekcji związany z
nowymi awangardowymi
kierunkami, tym razem w
teatrze Witkacego,
nierozerwalnie związanym z
malarstwem.

Prezentuję obrazy
Witkacego z lat 1914-
1918 ( np. „Kompozycje
astronomiczne”).

Uczniowie oglądają obrazy.
Dzielą się spostrzeżeniami,
wyciągają wnioski, np.
brak realizmu,
różnorodność tematyczna,
deformacja rąk i twarzy,
niezwykłe barwy.

Tok właściwy  Wrażenia po przeczytaniu
lektury.

Elementy dzieła, w których
zaprezentowana jest
„dziwność”:
- czas akcji
- miejsce akcji
- bohaterowie
- język dramatu
- (znaczące nazwiska,
mieszanina różnych stylów,
przekleństwa, neologizmy).

Jak się czytało lekturę?
Czy zrozumieliście tę
książkę? Znaleźliście
odzwierciedlenie w
rzeczywistości? Czy
utwór Witkacego
przypomina np. dramaty
naturalistyczne?
("Moralność pani
Dulskiej")?

Zwróćcie uwagę na
następujące elementy
dzieła, w których
zaprezentowana jest
"dziwność". Czy czas
jest wyraźnie określony?
- opis miejsca w
didaskaliach
- wygląd zewnętrzny
bohaterów
Czy dostrzegasz

Uczniowie dzielą się
opiniami, korzystają z
plansz, wyciągają wnioski.

Wypowiedzi uczniów
poparte cytatami z
"Szewców".
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Utwór Witkacego jest zupełnie
inny niż dramaty
naturalistyczne, tu
rzeczywistość jest
zdeformowana.

TEATR CZYSTEJ FORMY I
JEGO ZAŁOŻENIA.
Stworzona przez Witkacego
koncepcja teatru
przeciwstawiała się tradycji -
zarówno dramatowi
naturalistycznemu, jak i
symbolicznemu. Czysta forma
to pewna niezależna od
prawdopodobieństwa
życiowego konstrukcja
elementów: słów, gestów,
działań, barw i dźwięków.
Układ tych elementów zależny
jest wyłącznie od koncepcji
artystycznej twórcy. Celem
spektaklu jest wprowadzenie
widza w inny niż życiowy
wymiar przeżywania. Teatr
musi odrodzić się w formie -
czystej formie, ma być
deformacją rzeczywistego
świata - choćby miał to być
"mózg wariata na scenie". Cel -
wywołać niepokój, uczucia
metafizyczne, poczucie
dziwności. Dzięki temu widz
znajduje się bliżej Tajemnicy
Istnienia, odnajduje swoją
indywidualność duchową.

związek między
rozmową szewców, a
pojawieniem się
kolejnych bohaterów?
Czy język, jakim
posługują się
bohaterowie odpowiada
ich statusom
społecznym? Czy to, co
mówią jest typowe dla
ich środowiska?

Wykaż ciałem
zdeformowaną sylwetkę.
Odszukaj w słowniku
języka polskiego
terminu deformacja.

Elementy wykładu.

Deformacja-zapisanie
definicji ze słownika.
Pokazanie zdeformowanej
postaci.

Zapisują wnioski

Uczniowie odpowiadają,
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„Szewcy” to ostatni dramat
Witkacego pisany w 1927r., a
ukończony w 1034r.-lata 30.

Przypomnienie z historii
ideologii faszyzmu.

Jak kończy się I akt
dramatu?
Jaka panowała wtedy
ideologia?
Kogo przypominają
Dziarscy Chłopcy?

Czy faszyzm nie
deformował świata, nie
wykrzywiał go?

pracują z tekstem
literackim-cytaty.
Porównują, odpowiadają na
pytania.

Czym jest faszyzm? -
odpowiedzi.

Rekapitulacja
pierwotna

Deformacja – znaczenie słowa
dla tej lekcji.

Czy słowo deformacja
można odnieść do
nowego teatru,
kierunków w malarstwie
i również do faszyzmu.

Odpowiedzi na pytania.

Kontrola i
ocena

Ocena uczniów – aktywność,
wiedza o nowych kierunkach w
poezji i malarstwie oraz w
teatrze.

Powrót do tematu lekcji,
ze szczególnym
zwróceniem uwagi na
cechy dramatu
Witkacego.

Praca domowa Uzupełnij wiadomości
dotyczące reformy teatru.
Zapoznanie z treścią
pozostałych aktów dramatu
Witkacego.


