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Wstęp
Praca konkursowa przygotowana przeze mnie zawiera cykl zajęć,
powiązanych w całość, na podstawie których można przeprowadzić kilka
lekcji bibliotecznych. W jednym pliku w sześciu scenariuszach zamieściłam
najistotniejsze informacje dotyczące prowadzenia zajęć, jak również adresy
stron internetowych, z których skorzystałam. Biorąc pod uwagę
zaangażowanie i kreatywność zarówno nauczyciela, jak i uczniów można je
dowolnie modyfikować. Zajęcia zostały poświęcone tematyce książki
Gregory’ego Rogersa pt. „Pewnego razu w Londynie”, od której wszystko się
zaczęło. Można w nich znaleźć ciekawostki o Globe Theatre w Londynie,
jak również zapoznać się z biografią Williama Shakespeara. Cykl zajęć można
przeprowadzić w jednym dniu w ramach obchodów Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich tj. 23 kwietnia 2019r. lub jako pojedyncze lekcje przez kilka dni
z rzędu np. jako „Tydzień z Szekspirem”.
Zachęcam nauczycieli do przeczytania i wykorzystania scenariuszy
na swoich lekcjach .

Beata Pendziałek

Zajęcia 1
Temat:

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - postać Williama Shakespeara.

Czas trwania zajęć: 45 min.
Materiały dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel rozpoczyna:
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich przypada na 23 kwietnia 2019 roku.
Tego samego dnia i miesiąca urodził się William Shakespeare. Kim był ten
wyjątkowy twórca możemy się dowiedzieć na podstawie artykułu „William
Szekspir - biografia i twórczość”, który za chwilę Wam przedstawię.
1. Nauczyciel otwiera stronę internetową:
https://eszkola.pl/jezyk-polski/william-szekspir-575.html

2. Prowadzący zapoznaje uczniów z biografią i twórczością postaci
zawartą na 4 kolejnych stronach artykułu.
3. Nauczyciel może sam przedstawić tekst lub wylosować uczniów
np. patyczkami z imionami i nazwiskami lub za pomocą numerów
z dziennika do przeczytania fragmentów tekstu, a tym samym
sprawdzenia poziomu czytelnictwa w klasie.
4. Zakończenie-krótkie podsumowanie wiadomości.

Zajęcia 2
Temat: Ciekawostki o szekspirowskim teatrze "Globe".
Czas trwania zajęć: 45 min.
Materiały dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel rozpoczyna:
Na dzisiejszych zajęciach przedstawię Wam 10 ciekawostek o szekspirowskim
teatrze "Globe", który jest najsłynniejszym teatrem w Londynie.
1. Nauczyciel korzystając z poniższej strony internetowej przedstawia
uczniom 10 ciekawostek o słynnym teatrze:
https://monikaszostek.blogspot.com/2016/09/10-ciekawostek-o-szekspirowskim-teatrze.html

2. Następnie otwiera zakładkę znajdującą się w ramce z obrazem teatru:
tj. Schemat teatru szekspirowskiego "Globe". Obraz pochodzi STĄD.

3. Kolejny krok-należy włączyć tłumaczenie strony (prawy górny róg),
wtedy pojawia się wszystko w języku polskim tzn.:
https://www.dkfindout.com/uk/music-art-and-literature/shakespeares-globe/
a) Zrzut ekranu w języku angielskim:

b) Zrzut ekranu w języku polskim:

4. Po przetłumaczeniu pojawiają się migające kropeczki, na których
nauczyciel może znaleźć 4 rozwinięcia zakładek takich jak: aktorzy,
publiczność, dach kryty strzechą, galerie. Kolejne opisy pozostałych
zakładek są widoczne wokół ilustracji bez kropek tj.: The Globe Theatre,
William Shakespeare, Tragedie, Historia odgrywa, Komedie.
5. Nauczyciel kończy zajęcia krótkim podsumowaniem zdobytych przez
uczniów wiadomości.

Zajęcia 3
Temat: Quiz o Williamie Szekspirze.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Materiały dydaktyczne: kartki papieru A-4, kredki, pastele, mazaki itp.
Potrzebne: Stanowiska komputerowe dla wszystkich uczniów.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel rozpoczyna:
Dzisiaj na lekcji będzie możliwość sprawdzenia Waszej wiedzy o Szekspirze.
Mam przygotowany dla Was quiz. Zawiera on10 pytań i jest na czas. Po jego
wypełnieniu zobaczymy napis „Dobra robota” zdobyłeś (np.) 10 na 10 w czasie
(np.) 2 min. Kto odpowie na wszystkie pytania prawidłowo i najkrótszym czasie
otrzymuje ode mnie ocenę celującą-6.
Zadania
1. Wszyscy uczniowie załączają komputery i wpisują adres strony
internetowej:
https://www.dkfindout.com/uk/music-art-and-literature/shakespearesglobe/

2. W lewym dolnym rogu znajduje się zakładka ?„Weź udział w quizie
William Shakespeare!”
3. Kolejny krok-„Rozpocznij quiz!”
4. Zakończenie quizu-sprawdzenie przez nauczyciela poprawności zadań
i czasu odpowiedzi.
5. Powrót do tematu i rysunku z teatrem.
6. Wszyscy uczniowie wykonują ilustracje The Globe Theatre.
7. Nauczyciel tworzy z prac uczniów gazetkę tematyczną w bibliotece
lub na korytarzu szkolnym.

Zajęcia 4 i 5
Temat: Czytanie książki obrazkowej Gregory’ego Rogersa pt. „Pewnego razu
w Londynie”.
Czas trwania zajęć: 2x po 45 min.
Materiały dydaktyczne: Obrazki z książki „Pewnego razu w Londynie”
wydrukowane z ponumerowanymi stronami, karty z emocjami, tablica
magnetyczna, magnesy.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel rozpoczyna:
W dniu dzisiejszym przeczytamy sobie wspólnie książkę obrazkową Gregory’ego
Rogersa pt. „Pewnego razu w Londynie”. Jest ona jedną z najlepszych
picturebooków, w którym sztuka – ilustracje akwarelowe – miesza się
z przygodą. To historia w obrazkach o ciekawskim chłopcu, magicznej
pelerynie, gderliwym bardzie, uwięzionym niedźwiedziu i pewnym baronie,
który był o krok od stracenia głowy – i to dosłownie. (Źródło-informacja
z Literówki).

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel zostawia dla siebie obrazki z tekstem z książki „Pewnego razu
w Londynie” od strony 1-5.
2. Rozdaje uczniom wydrukowane z picturebooka strony z obrazkami
od 6-21(czyli 15 obrazków formatu A-4, przedzielonych na połowę).
3. Jeżeli uczniów jest więcej niż 15, nauczyciel przekazuje jeden obrazek
na dwie osoby.
4. Nauczyciel rozpoczyna czytanie tekstu, następnie przedstawia uczniom
opowiadanie z pierwszego obrazka na stronie 5 (obrazek: chłopiec
kopie piłkę) za pomocą słów, mimiki twarzy. Wciela się w rolę młodego
aktora, chłopca-bohatera książki używając pytań i odpowiedzi takich
jak np. „Ojej, co zrobiłem?”, „Co to ?”, „Ciekawe co tam może być?”
„Hm… Zobaczę…” itp.
5. Uczniowie czytają po kolei według ponumerowanych stron swoją wizję
obrazka, łącznie z wymyślonymi dialogami i odpowiednią mimiką twarzy.
6. Po przeczytaniu wszystkich stron przez uczniów, nauczyciel pyta z jakimi
uczuciami spotkali się uczniowie np. radość, strach, lęk, ciekawość,
zauroczenie, zachwyt itp.
7. Uczniowie wypowiadają się na temat przeżywanych uczuć. Opisują,
w których sytuacjach podczas czytania książki, jakich emocji
doświadczyli. Następnie wybierają kartę z emocjami i wieszają ją
na tablicy magnetycznej razem z wydrukowanym obrazkiem,
który związany jest z daną emocją czy emocjami.

8. Karty z emocjami-mogą być nimi karty ze zdjęciami twarzy. Informacja
z przykładem takich kart znajduje się na poniższej stronie internetowej:

https://www.eduksiegarnia.pl/gry-edukacyjne-pomoce-edukacyjne/emocjerozpoznawanie-stanow-emocjonalnych-na-podstawie-wyrazu-twarzy

lub też darmowe emotikony do druku ze strony internetowej np.:
https://www.google.com/search?q=wzory+kart+ze+zdj%C4%99ciami+uczu%C4%87emocji+do+druku&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUlsuT9ergAhVL06YK
HdVlB4IQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=aT5OGGLKYbUlWM

Zajęcia 6
Temat: Bohaterowie książki pt. „Pewnego razu w Londynie”.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Materiały dydaktyczne: Obrazki z książki „Pewnego razu w Londynie”
wydrukowane z ponumerowanymi stronami, małe kolorowe karteczki
dla każdego ucznia w 4 różnych kolorach, kartki papieru A-4, kredki, pastele,
mazaki itp.
Przebieg lekcji:
Nauczyciel rozpoczyna:
Dzisiaj zakończymy nasze zajęcia związane z cyklem spotkań pn. „Z Williamem
Shakespearem w podróż do Londynu”. Spróbujemy wspólnymi siłami wybrać
najciekawsze imiona dla naszych głównych bohaterów książki Gregory’ego Rogersa
pt. „Pewnego razu w Londynie”. Następnie wykonamy rysunki przedstawiające postaci
z picturebooka i wykonamy z nich gazetkę i wystawę.

1. Nauczyciel rozdaje uczniom po 4 małe karteczki w różnych kolorach,
aby każdy wpisał na nich swoje propozycje imion dla bohaterów:
1 karteczka (czerwona)-CHŁOPIEC: …………………………………………….
2 karteczka (niebieska)- GDERLIWY BARD: ……………………………………...
3 karteczka (pomarańczowa)-UWIĘZIONY NIEDŹWIEDŹ: …………………....
4 karteczka (zielona)- BARON: ……………………………………………………
2. Po wpisaniu przez uczniów swoich propozycji, nauczyciel zbiera
posegregowane kolorami karteczki, aby było łatwiej i sprawniej
odczytać z nich imiona bohaterów.
3. Jeżeli nie powtórzą się żadne z imion, nauczyciel przeprowadza
głosowanie wśród uczniów na proponowane z karteczek imiona. Czyta
karteczki z imionami i liczy głosy uczniów. Wygrywa to imię, które się
powtórzy choć raz.
4. Po wyborze imion dla głównych postaci, uczniowie wykonują rysunki
swoich ulubionych bohaterów z poznanej książki obrazkowej.
5. Zakończenie i podsumowanie zajęć. Stworzenie gazetki z powstałych
prac z imionami bohaterów.

Dziękuję za uwagę

Beata Pendziałek

