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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła branżowa I stopnia - klasa I
2. Przedmiot
język polski
3. Temat zajęć:
Teatr elżbietański
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Uczniowie poznają historię narodzin i rozkwitu teatru szekspirowskiego i mogą doświadczyć przestrzeni
teatralnej poprzez wirtualny spacer po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Uświadamiają sobie, że
kultura wysoka miała swoje początki w rozrywce dla mas.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Uczniowie korzystają z technologii umożliwiającej przebywanie w rzeczywistości wirtualnej w sytuacji
gdy nie mogą fizycznie pojechać do Gdańska czy Londynu aby zobaczyć teatr.
7. Cel ogólny zajęć
Uczniowie poznają narodziny nowożytnego teatru.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Poznanie budowy teatru elżbietańskiego.
2. Nabycie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech teatru elżbietańskiego.
3. Wdrożenie do obcowania z kulturą wysoką.
9. Metody i formy pracy
- podająca,
- prezentacja,
- wirtuallny spacer.
10. Środki dydaktyczne
Aplikacja GTS, Blooket, prezentacja multimedialna VideoEduline, Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
11. Wymagania w zakresie technologii
Komputer z rzutnikiem i głośnikami, smartfony uczniowskie, dostęp do internetu.
12. Przebieg zajęć
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Czynności wstępne i organizacyjne
Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, przedstawienie celów lekcji.
Aktywność nr 1
Temat:
Teatr elżbietański - informacje wstępne
Czas trwania
10
Opis aktywności
Uczniowie zapoznają się z materiałem zamieszczonym w Classrom oraz na ZPE
https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DO6fwjEpV , a następnie odpowiadają na pytania do tekstu
zamieszczone na platformie GoogleWorkspace.
Aktywność nr 2
Temat
Prezentacja multimedialna
Czas trwania
7 min
Opis aktywności
Na podstawie prezentacji zamieszczonej na platformie YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bh1vnskK5qE uczniowie wskazują charakterystyczne cechy teatru,
m. in:
- teatr pod otwartym niebem,
- rodzaje sceny (przednia, tylna, górna),
- uboga scenografia,
- bogate kostiumy,
- zakaz gry kobiet w teatrze,
- stojące miejsca pubiczności na parterze,
- teatr publiczny (widzem mógł być każdy , kto wykupił bilet) itd.
Aktywność nr 3
Temat
Zwiedzamy teatr Szekspira
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Czas trwania
10 min
Opis aktywności
Uczniowie wędrują po teatrze szekspirowskim w Gdańsku rozpoznając charakterystyczne cechy tego
teatru https://teatrszekspirowski.pl/wirtualne-zwiedzanie/
Aktywność nr 4
Temat
Utrwalenie wiedzy poprzez zabawę
Czas trwania
9 min
Opis aktywności
Uczniowie uczestniczą w grze dydaktycznej https://www.blooket.com/play?id=113062
Podsumowanie lekcji
Uczniowie uzupełniają wydrukowany obrazek teatru elżbietańskiego, wstawiając opis elementów we
właściwe miejsca.
Spośród cech teatru elżbietańskiego wskazanie tych, które miały wpływ na kształtowanie się teatru
nowożytnego i przetrwały do dzisiaj.
13. Sposób ewaluacji zajęć
Krótkie wypowiedzi uczniów na temat tego, co najbardziej ich zaskoczyło w teatrze czasów Szekspira
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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