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SCENARIUSZ SPOTKANIA Z TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ

Autor: mgr Halina Tobis

Adresat: Uczniowie klasy Va i VI a PSP w GorzowieŚl.

Termin realizacji: 5. III. 2003r.

Temat zajęć: KULTYWUJEMY TRADYCJE I ZWYCZAJE

Zakładane cele:
- uczeń wie co oznaczają pojęcia: kultywowanie, tradycja, zwyczaje, wartości
- poznaje różne rodzaje twórczości ludowej: pieśni, prace plastyczne, kwiaty
- uczeń zachwyca się wytworami wykonanymi przez naszego gościa i przez

siebie
- rozumie,że siłą narodu jest jego kultura, to co szczególnie inne od całej

resztyświata
- uczeń widzi, że zdobyte na zajęciach umiejętności wykonywania różnych

„ozdóbek” mogą się przydać.

Środki, metody, formy:
Zastosowano najbardziej efektowną z metod nauczania: uczenie przez bezpośredni kontakt z
twórcą; nabywanie umiejętności przez samodzielne wykonywanie dzieł sztuki.
Do zajęć potrzebne były: nożyczki, bibuła, druciki, kaseta, ksero strojów ludowych, kartki
z wyjaśnieniami pojęć: tradycja, kultywować, zwyczaje.

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Przebieg zajęć:

1.Powitanie.

2.Przedstawienie twórczyni pani Ireny Tobis i jej twórczości.

Na zajęcia Wychowania doŻycia w Rodzinie zaprosiłam panią Irenę Tobis. Jest to kobieta o
wielkim sercu, pogodna, dobra i znana jako twórczyni ludowa. Robi korony dożynkowe,
kwiaty z bibuły i materiału, prace z masy solnej, układa kwiaty, pisze teksty piosenek, pięknie
śpiewa, gawędzi i jest wielką orędowniczką swojej małej ojczyzny – Rudnik wieluńskich.
Na niwie twórczości ludowej miała i ma wiele sukcesów nie tylko w gminie i powiecie ale
i w szerszymświecie /m.in. Kielce, Częstochowa, wywiady w Radio Opole/
Swoje umiejętności chętnie przekazuje wszystkim, którzy tylko tego zechcą. Bardzo jej
zależy, aby tradycje i zwyczaje nie zniknęły, aby były przekazywane następnym pokoleniom.
Często udziela „lekcji” w domach kultury, w szkołach i w przedszkolach.
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Nasz gość pani Irena Tobis w ludowym stroju wieluńskim ze swoją pracą plastyczną w
towarzystwie wnuczki.

Kwiaty wykonane przez panią Irenę
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3.Wyjaśnienie pojęć: tradycja, zwyczaj, kultywowanie /czytamy z rozdanych materiałów
wyjaśnienia w/w pojęć.

4.Nasz gość opowiada o zwyczajach wiosennych
- o marzannie
- o gaiku
- o niedzieli palmowej
- o wielkanocy
-

5.W trakcie opowieści twórczyni pokazuje jak wykonać z bibuły różne kwiatki:
- tulipany
- kwiatki wiosenne
- maki
- chryzantemy
-

6.Chętni dostają materiał do wykonania prac plastycznych i próbują je wykonać. Nasz gość
wiele razy pokazuje jak to się robi. Do zajęć włączają się nauczyciele obecni na tych
zajęciach

7. Podsumowanie
Przypominamy co to tradycja, zwyczaj, kultywowanie
Tradycja ludowa to naturalna skarbnica, z której powinniśmy nauczyć się czerpać. Na
obszarze naszego kraju od setek lat mieszały się wpływy z zachodu, wschodu, północy
i południa. Odzwierciedleniem tego jest bogata i zróżnicowana kultura. Równocześnie, mimo
wielu wpływów nasza kultura tak wyraźnie odgranicza się od obcych kultur.

8. Ewaluacja:
wśród młodzieży:
-schody ewaluacyjne /ponumerowane od 1 do 6/ wykonane ze steropianu.
Uczniowie wpinają zrobiony przez siebie kwiatek na schodek odpowiadający ocenie zajęć:
wśród nauczycieli:
Uczestnicy zajęć otwartych otrzymują drabiny ewaluacyjne /4 drabiny- każda z nich dotyczy
oceny innego obszaru: treści, klimatu, organizacji, prowadzącego/
Pionowa kreska postawiona na ponumerowanych od 1 do 6 szczeblach drabiny to ocena dla
konkretnego obszaru.
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Uwagi o realizacji:

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem, atmosfera była ożywiona. Czas zajęć minął bardzo
szybko.

Autorefleksja

Nie wystarczy mówić o tradycjach. Trzeba je kultywować, przekazywać w atrakcyjny sposób
i zaszczepiać je u młodych. Tylko w ten sposób nie „wymieszamy” się z innymi narodami
Tym ważniejsze jest to, gdy Polska przygotowuje się do wejścia do U.E. Powinniśmy być w
Europie ale „sobą”.
Przekazywanie wartości, tradycji i zwyczajów jest bardzo ważne dla tożsamości narodowej
i nie może na to braknąć czasu ani miejsca w szkole i rodzinach.

Na zajęciach było „fajnie” jak określiły dzieci. Równocześnie bawili się i uczyli.
Powstałe prace zostaną wykorzystane do dekoracji pracowni przyrody i do ustrojenia gaika na
powitanie wiosny. W naszych domach takie własnoręcznie wykonane „dzieła sztuki” mogą
posłużyć do upiększenia wielkanocnego koszyczka, strojenia okna oraz jako oryginalny i
niepowtarzalny prezent.

Wyniki ewaluacji
Wszyscy uczniowie ocenili zajęcia na 6.
Wszyscy uczestnicy zajęć otwartych postawili kreski na szczeblu 6- co oznacza,że ocenili
zajęcia pod względem treści, klimatu, organizacji i prowadzącego jako bardzo dobre.
Takie wyniki muszą cieszyć. Nie znaczy to jednak,że popadam w samozachwyt. Wiem,że
pewne kwestie organizacyjne można jeszcze dopracować.

Literatura:
1.”Słownik Języka Polskiego”.
2.”Folklor GórnegoŚląska”.

Załączniki:
1.Drabiny ewaluacyjne.
2.Kartki informacyjne wyjaśniające pojęcia: kultywować, zwyczaje, tradycje.


