PROJEKT EDUKACYJNY

DZIEŃ
PATRONA GIMNAZJUM
,,Imieniny

Adama’’

Opracowała: mgr Małgorzata Hamrol

CELE OGÓLNE:

- poznanie biografii oraz twórczości Adama Mickiewicza,
- poznanie obyczajów staropolskich,
- rozwijanie samodzielności działania, umiejętności wyszukiwania
i selekcjonowania potrzebnych informacji,
- pobudzanie kreatywności,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- integracja zespołów klasowych,
- umiejętność planowania pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń potrafi:
- wymienić miejsca związane z życiem Mickiewicza oraz tytuły
jego utworów,
- opracować fragment biografii poety i dobrać odpowiednie
ilustracje,
- wcielić się w rolę aktora i tancerza,
-

zaprezentować efekt swojej pracy.

ZADANIA DO REALIZACJI DLA KAŻDEJ KLASY:

1. Przygotowanie recytacji utworu Adama Mickiewicza na konkurs
szkolny.
2. Zebranie informacji na temat biografii Mickiewicza i przygotowanie się
do Konkursu Wiedzy o Patronie.
3. Przygotowanie
Mickiewicza.

opracowania

dotyczącego

4. Wyuczenie kroku tanecznego poloneza
konkursowej.

fragmentu

i

biografii

wystawienie pary

5. Przygotowanie stroju dla występującej pary.
6. Przygotowanie fragmentu biografii Mickiewicza do przedstawienia
scenicznego.

ŹRÓDŁA INFORMACJI:
- literatura dotycząca tematu,
- internet,
- wystawy.
CZAS PRZYGOTOWAŃ:
- listopad i grudzień.
TERMIN PREZENTACJI:
20. 12. 2006 r. w godzinach od 8.30 do 11.30.
FORMY PREZENTACJI:
-

występy laureatów konkursów ( recytacyjny i wiedzy),
prezentacja tańca w stroju z epoki,
inscenizacje poszczególnych klas,
wystawa prac.

ODBIORCY PREZENTACJI:
- społeczność szkolna, rodzice, przedstawiciele władz samorządowych, media.
MIEJSCE PREZENTACJI:
- sala gimnastyczna, biblioteka szkolna.
SPOSÓB PREZENTACJI:
Każda klasa prezentuje 4 minutową scenkę z biografii Mickiewicza oraz pokaz
tańca ( poloneza ) w stroju z epoki.

OCENA PRACY UCZNIÓW PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Oceny realizacji poszczególnych zadań dokonują specjalnie powołane komisje,
a w dniu prezentacji działa jury złożone z uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
NAGRODY:
Zwycięzcy otrzymują nagrody od Dyrekcji, a wszyscy uczniowie słodycze
ufundowane przez Radę Rodziców.

SCENKI ILUSTRUJĄCE EPIZODY Z ŻYCIA ADAMA MICKIEWICZA

1. Pierwsze chwile życia Mickiewicza ( odcięcie pępowiny na książce
jako wróżba na przyszłość, nadanie imion, świąteczna atmosfera).

2. Życie rodzinne w domu Barbary i Mikołaja Mickiewiczów (rodzice
Adama, czytanie przez ojca czasopism, opowieści piastunki, zabawy
z braćmi).

3. Wypadek Adama i oddanie go w opiekę Matce Boskiej ( wypadnięcie
przez okno, złożenie przed cudownym obrazem, uzdrowienie).

4. Życie studenckie Adama w Wilnie ( spotkania z przyjaciółmi, czytanie
wierszy, założenie tajnych organizacji)

5. Znajomość z Marylą Wereszczakówną ( gra w szachy, spacery, wyznania,
rozstanie).

6. Praca Mickiewicza w Kownie ( nauczanie, ból zębów, listy do przyjaciół ).

7. Incydent w domu Kowalskich ( awantura z szambelanem Nartowskim,
Wyzwanie na pojedynek, zgoda ).

8. Proces Filomatów i Filaretów ( incydent z napisem ,,Konstytucja...”,
rozmowy w celi, wyroki).
9. Znajomość z Konstancją Łubieńską ( pierwsze spotkanie w Śmiełowie,
prośba o trzymanie do chrztu córki, deklaracje Lubieńskiej).

10. Wigilia w Wielkopolsce ( spotkanie z bratem, wróżba wigilijna,
atmosfera).

11. Spotkanie ze Stefanem Garczyńskim i pisanie ,,Reduty Ordona”
(opowiadanie Garczyńskiego, przemyślenia Mickiewicza i rozpoczęcie
pisania).

12. Historia małżeństwa Mickiewicza z Celiną Szymanowską ( wpis
do sztambucha panny, pohopne deklaracje, nagły przyjazd i decyzja
o małżeństwie).

13. Rodzina Mickiewiczów (Celina Mickiewiczowa i jej muzykowanie,
siostra malująca portrety, dzieci).

14. Wyjazd Mickiewicza do Turcji i jego choroba ( cel podróży, spotkanie
z Sadykiem Paszą, dolegliwości, diagnoza).

15.Pisanie i czytanie fragmentów ,,Pana Tadeusza” przyjaciołom w paryskim
mieszkaniu.

Książki zawierające dokładne opisy wydarzeń oraz cytaty z listów Mickiewicza
i jego przyjaciół, które mogą stanowić kwestie bohaterów, dostępne są (do krzystania
na miejscu ) w Bibliotece Gminnej w Kaźmierzu.

- Rymkiewicz J.M., Encyklopedia Mickiewicz,
- Piechota M., Słownik Mickiewiczowski,
- Łubieński T., M jak Mickiewicz,
- Knaflewska J., Adam Mickiewicz,
- Łukasiewicz J., Mickiewicz.

Pomocy w zbieraniu materiałów oraz tworzeniu scenek udzielą uczniom również
nauczyciele j. polskiego, a w ewentualnej oprawie muzycznej pomoże nauczyciel
muzyki.

