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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła branżowa I stopnia - klasa III
2. Przedmiot
język polski
3. Temat zajęć:
Żyjąca budowla
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat realizuje treści zawarte w podstawie programowej branżowej szkoły I stopnia w zakresie odbioru
tekstów kultury, w tym: odczytywania pozaliterackich tekstów kultury, rozumienia ich odmiennego
języka oraz odróżniania dzieł kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej. Jest to lekcja poszerzająca
konteksty, następująca bezpośrednio po zajęciach poświęconych się z opowiadaniu Jacka Dukaja pt.
"Katedra".
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
W czasie zajęć uczniowie maja możliwość zapoznania się z nominowaną do Oskara 7 minutową
animacją T. Bagińskiego zamieszczoną na platformie youtybe oraz poznania rysunku wizyjnego Z.
Beksińskiego. Uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności: - stopnia zrozumienia dzieła filmowego za
pomocą quizu opracowanego na platformie genial.ly , - rozpoznawania charakterystycznych cech
budowli za pomocą quizu opracowanego w quizziz. Mogą także usystematyzować i pogłębić swoją
wiedzę za pomocą materiałów opublikowanych na platformie Google Workspace (Classsroom).
7. Cel ogólny zajęć
Uczeń dostrzega, że jedno dzieło sztuki (katedra - dzieło architektoniczne) staje się inspiracją do
tworzenia innych tekstów kultury
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Uczeń poznaje pozaliterackie teksty kultury: animację T. Bagińskiego i obraz Z. Beksińskiego.
2. Uczeń potrafi odczytać sens dosłowny i metaforyczny tekstów kultury.
3. Uczeń rozwija umiejętność argumentowania i stawiania tezy.
9. Metody i formy pracy
- podająca,
- gadające ściany,
- prezentacja,
- dyskusja.
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10. Środki dydaktyczne
Komputer z rzutnikiem i głośnikami, smartfony uczniowskie, platforma GoogleWorkspace, Quizziz,
Genially, Youtube.
11. Wymagania w zakresie technologii
Dostęp do internetu, komputer, rzutnik, smartfony uczniowskie (min. 1 na 2 osoby)
12. Przebieg zajęć
Czynności wstępne i organizacyjne
Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, zapisanie tematu lekcji na tablicy, wskazanie materiału w
Classrom, rozdanie żółtych karteczek.
Aktywność nr 1
Temat:
Żyjąca budowla - co to oznacza?
Czas trwania
6 min.
Opis aktywności
Uczniowie na tablicy przyklejają pod zapisanym tematem swoje przemyślenia co może oznaczać żyjaca
budowla.
Po zebraniu i uporządkowaniu propozycji powinny wyłonić się w zarysie co najmniej 2 koncepcje np.:
1. Budowla jest organizmem żywym;
2. Budowla choć jest bytem nieożywionym żyje życiem swoich "mieszkańców";
3. Budowla sprawia pozory organizmu żywego ... itp.
Aktywność nr 2
Temat
Prezentacja Katedry Notre Dame w Paryżu i obrazu Notre Dame Z. Beksińskiego
Czas trwania
8
Opis aktywności
Uczniowie oglądają ilustrację katedry Notre Dame de Paris dostepną
https://pixabay.com/pl/photos/katedra-notre-dame-pary%c5%bc-3599931/
Po prezentacji i przypomnieniu podstawowych architektury średniowiecznej uczniowie rozwiązują test
https://quizizz.com/admin/quiz/625e4d7b214943001d424453
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Następnie oglądają obraz Z. Beksińskiego https://artinhouse.pl/magazine/rynek-sztuki,obrazy-malowanebeksinskiego-multimedialnie,1462.html
Wskazują jak dzieło architektoniczne może stać się inspiracją do stworzenia obrazu.
Aktywność nr 3
Temat
Prezentacja animacji T. Bagińskiego pt. Katedra
Czas trwania
16
Opis aktywności
Oglądanie filmu na platformie https://www.youtube.com/watch?v=VbcLWGoP1I4
Następnie dyskusja na temat tematyki animacji oraz nawiązań do opowiadania J. Dukaja i obrazu Z.
Beksińskiego
Bohater - samotny wędrowiec, który zostaje wcłonięty przez katedrę - właściwego bohatera zarówno
opowiadania jak i animacji.
Przestrzeń realna- w rzeczywistości postapokaliptycznej .
Przestrzeń metaforyczna - wnętrze wędrowca zaanektowane przez budowlę.
Uczniowie rozwiazują quiz z filmu https://view.genial.ly/62569bd84bcab50012781980/interactivecontent-quiz-o-filmie-katedra
Aktywność nr 4
Temat
Rozszerzanie kontekstów - zadanie domowe
Czas trwania
5 min
Opis aktywności
Ze wskazanych w ćwiczeniu 6 ilustracji https://zpe.gov.pl/a/sprawdz-sie/DfGTk2jYD
uczeń wybiera jedno które uzna za odpowiednie do filmu Katedra Tomasza Bagińskiego i obrazu
Zdzisława Beksińskiego. Wybór uzasadnia co najmniej trzema argumentami. Argumenty przesyła za
pomocą wiadomosci mail (z wykorzystaniem zasad netykiety).
Podsumowanie lekcji
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Dyskusja na temat inwencji twórczej artysty, który wykorzystuje istniejące dzieło, aby je na nowo
odkryć, przetworzyć, zmodyfikować.
Dzięki temu dzieło sztuki żyje, pozostaje w sferze działań a nie wspomnień, budzi emocje - wpływa na
odbiorcę.
13. Sposób ewaluacji zajęć
Sformułuj na karteczce jednozdaniową tezę, będącą podsumowaniem lekcji i przyklej pod właściwym
tytułem kolumny (aktywność nr 1).
14. Licencja
CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej: Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna
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