
IGNACY KRASICKI – „ŻONA MODNA” – konspekt lekcji ( j. polski – gimnazjum )

Temat: „Jesteś ze wsi, ażonę masz z miasta, o kłopoty prosisz się i basta”.

Materiały: tekst satyry, materiały papiernicze ( karton, flamastry ).
Uwagi: Temat może być wprowadzony jako kolejna lekcja, gdy uczniowie poznali już tekst
satyry, wyjaśnili niezrozumiałe słownictwo i potrafią odtworzyć chronologię zdarzeń.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Metody: karuzeli, drzewko decyzyjne.
Cele operacyjne: - uczeń wymienia cechy charakteru bohaterów

- poszukuje różnych możliwości rozwiązania problemu
- wymienia pozytywne i negatywne skutki postępowania
- podejmuje decyzje
- współpracuje w grupie.

Klasę dzielimy na 4 – 6 grup. Dwie (3) grupy otrzymują za zadanie wskazanie jak
największej ilości cech charakteru „żony modnej”, pozostałe pana Piotra. Każda grupa ma
swój kolor flamastra. Po wykonaniu zadania arkusze każdej z grup wędrują po klasie. Każda
grupa ma możliwość naniesienia dodatkowych informacji na pracach kolegów i koleżanek.
Po zakończeniu tego etapu wszystkie kartony wyglądają identycznie. Ilość poszczególnych
kolorów jest informacją na temat wkładu pracy grup.

Praca indywidualna – drzewko decyzyjne.
1.Zdefiniowanie problemu: Czy pan Piotr powinien ożenić się z „żoną modną”?
2.Uczniowie szukają różnych możliwości rozwiązań.
3. Określają pozytywne i negatywne skutki każdej możliwości z punktu widzenia stawianych
sobie celów lub wartości.
4. Podejmują decyzję.

CELE I WARTOŚCI
................................................

DOBRE DOBRE
.................. ..................
.................. ..................

ZŁE ZŁE
.................. ....................
.................... ....................

KONSEKWENCJE

WYBÓR1 WYBÓR2

WYBÓR

SYTUACJA WYMAGAJĄCA
PODJĘCIA DECYZJI

...................................................................................



IGNACY KRASICKI – „ŻONA MODNA” – konspekt lekcji ( j. polski – gimnazjum ).

Oceniamy małżeństwo pana Piotra z ”żoną modną”.
Temat zajęć pozostawiamy w konwencji pytania problemowego:

CZY MAŁŻEŃSTWO PANA PIOTRA I „ŻONY MODNEJ” JEST SZCZĘŚLIWE?

Uczniowie przedstawiają Uczniowie przedstawiają
realny obraz małżeństwa taki obraz małżeństwa

korzystając z fragmentów tekstu, jaki powinien wg nich być,
odpowiadając na pytanie: odpowiadając na pytanie:

JAK JEST? JAK POWINNO BYĆ?
........................................... ..................................................
........................................... ..................................................
........................................... ..................................................

Następnie odpowiadają na pytanie:

DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ?
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

WNIOSKI

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY MAŁ ŻEŃSTWO BYŁO SZCZĘŚLIWE?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Uczniowie mogą pracować w grupach. Gdy wypełnią arkusze, nauczyciel rozpoczyna
dyskusję:
1.Jak przebiegała praca, co było trudne, z czym mieli kłopoty?
2.Co to znaczy szczęśliwe małżeństwo?
3.Od kogo to zależy, kto ma na to wpływ?
W dyskusji zabierają głos tylko ci, którzy chcą. Każdy, kto chce ma prawo się wypowiedzieć.
Lekcję powinna kończyć wspólna konkluzja dotycząca szczęśliwego małżeństwa.



KONSPEKT LEKCJI – j. polski ( gimnazjum )

Temat: „Nie powinieneś sądzić ludzi, powinieneś ich zrozumieć” – E. Hemingway
„Stary człowiek i morze”.

Materiały: 1.Tekst opowiadania.
2.Życiorys pisarza.
3.Wystawka z utworami E. Hemingwaya.
4.Materiały pomocnicze ( kartony, flamastry ).

Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Metody pracy: Rozsypanka zdaniowa.

Metaplan.
Praca z tekstem.
(kolejna grupa powtarza informacje poprzedniej) ?

Cel nadrzędny:

Cele operacyjne:
1.Uczeń konstruuje spójną, kilkuzdaniową wypowiedź.
2.Selekcjonuje informacje.
3.Porządkuje i prezentuje informacje najważniejsze.
4.Odszukuje i wypisuje elementyświata przedstawionego.
5.Tworzy dalszy ciąg zdarzeń.
6.Nazywa główny problem utworu.
7.Wskazuje możliwości rozwiązania problemu.

Przebieg lekcji:
1.Rozsypanka zdaniowa.
2.Prezentacja najistotniejszych faktów dotyczącychżycia i twórczości E Hemingwaya.
3.Praca z tekstem. Jak wyglądał most w opowiadaniu? Ile razy widok mostu ulegał zmianie?
4.Odczytanie tekstu i naniesienie informacji na arkuszach papieru.

a) widok nr 1 ..............................................................................................................
b) widok nr2 ...............................................................................................................
c) widok nr3 ...............................................................................................................
d) widoknr4 ................................................................................................................

5.Analiza elementówświata przedstawionego. Jak według uczniów powinien wyglądać
ostatni widok mostu.
6.Metaplan.

Pytanie problemowe: DLACZEGO STARY CZŁOWIEK POZOSTAŁ NA MOŚCIE?

Uczniowie przedstawiają Uczniowie przedstawiają
Rzeczywistość ukazaną w utworze, rzeczywistość, jaką chcieliby mieć,
Odpowiadając na pytanie: odpowiadając na pytanie

JAK JEST? JAK POWINNO BYĆ?



Następnie odpowiadają na pytanie:
DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Pierwszy element metaplanu, czyli odpowiedź na pytanie, jak jest, powinien być wspólny dla
każdej z grup. Uczniowie informują, co było trudne, z czym mieli kłopoty? Wspólnie ustalają,
co ma bezpośredni wpływ na zachowanie bohaterów.

7.Wniosek:Dotyczy wpływu wojny na psychikę człowieka i jego zachowanie w sytuacji
skrajnego zagrożenia. Nawiązując do tematu lekcji ukazuje stanowisko autora, który osąd
pozostawia czytelnikowi.



Załącznik nr1.Życiorys E. Hemingwaya.

Ernest Hemingway był jednym z najwybitniejszych pisarzy amerykańskich.

Żył 62 lata. Pod koniecżycia kilkakrotnie próbował popełnić samobójstwo.

Udało mu się to w 1961 roku. „Komu bije dzwon”, „Pożegnanie z bronią

„Słońce też wschodzi” to tytuły najsłynniejszych powieści.

Wszystkie zostały zekranizowane.

.

Oprócz powieści największą sławę przyniosły Hemingwayowi opowiadania.

Napisał ich kilkadziesiąt. Najbardziej znane to: „Niepokonany”, „ Zielone

wzgórza Afryki”, „Śniegi Kilimandżaro”.

. Jedno ze swych opowiadań pisarz poprawiał aż 200 razy. Opłaciło

się, gdyż w 1954 roku otrzymał za nie Nagrodę Nobla. Był to utwór: „Stary

człowiek imorze”.

Hemingway był niezwykłym człowiekiem. Jegożycie było równie bogate jak

Książkowych bohaterów.

Był żołnierzem, walczył w I wojnieświatowej, pracował jako korespondent

wojenny. Uwielbiał boks, jazdę na nartach, łowienie ryb i polowania na safarii.

Był miłośnikiem hiszpańskiej corridy. Kochał włóczęgę po świecie, więc

Nazywano go obieżyświatem.

Życie Hemingwaya znalazło odzwierciedlenie w twórczości. Żądza przygód,

ciekawość nie opuszczały nigdy zarówno autora jak i bohaterów jego utworów.



Byli żołnierzami, rybakami, walczyli z bykami, polowali na grubego zwierza.

Pisał o nich językiem oszczędnym, zwięzłym, pozbawionym ozdób.

Młodym twórcą radził: „Pisz jasno, takżeby czytający zobaczył to, co widzisz

I doznał tych samych uczuć, co ty. Jako pisarz nie powinieneś sądzić ludzi,

powinieneś ich rozumieć”.


