Scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej
Konstytucja 3 Maja w obrazach i literaturze.
Cele ogólne lekcji
Uczniowie zapoznają się z wybranymi utworami literackimi nawiązującymi do Konstytucji 3
Maja, poznają utwory muzyczne związane z tematem oraz malarstwo najwybitniejszych
polskich artystów przedstawiających prace wokół Konstytucji 3Maja i literatury tego okresu.
Cele szczegółowe
- uczeń potrafi wskazać utwory literackie nawiązujące do Konstytucji 3 maja – Pan Tadeusz,
A Mickiewicza, fragment - Koncert Jankiela; Powrót Posła, J U Niemcewicza fragment
rozmowa Starosty z Podkomorzym; Wiersz patriotyczny - Na dzień 3 maja 1791 szczęśliwie
doszłej konstytucji krajowej, Franciszek Karpiński
- potrafi wskazać wydarzenia historyczne przywołane podczas Koncertu Jankiela
- poszerza wiedze z zakresu muzyki – utwory muzyczne przywołane podczas Koncertu
Jankiela – Polonez 3 Maja, Pieśń o żołnierzu tułaczu, Mazurek Dąbrowskiego.
- poszerza wiedze z zakresu historii sztuki – m.in. malarstwo Jana Matejki, Marcello
Bacciarellego, Kazimierza Wojniakowskiego, Jana Piotra Norblina, Czesława Moniuszko,
Aleksandra Orłowskiego, Jana chełmińskiego, Maurycego Trębacza, Jana Suchodolskiego.
- Rozumieją, co oznacza słowo patriotyzm i konserwatyzm.
- potrafi przypisać cechy patrioty i konserwatysty
- potrafi wymienić utwory autorstwa Franciszka Karpińskiego
Przebieg lekcji:
1. Uczniowie oglądają film pt.: Konstytucja 3 Maja w obrazach i literaturze -3 części, każda
poświęcona innemu pisarzowi.
2.Przegląd tekstów źródłowych – Pan Tadeusz, Powrót Posła, wiersze F. Karpińskiego
3. Uczniowie rozwiązują zadania w aplikacji
a. Ułóż w kolejności wymieniane w Koncercie Jankiela wydarzenia historyczne
b. Przyporządkuj daty do wydarzeń historycznych
c. Dopasuj obrazy do wydarzeń historycznych
d. Wymienione utwory muzyczne dopasuj do wydarzeń historycznych
e. Dopasuj właściwe określenia do osoby
f. Połącz w pary tytuły utworów i nazwami gatunków literackich
https://learningapps.org/watch?v=pqrtasx6520
https://learningapps.org/watch?v=p8ednu5gj20
https://learningapps.org/watch?v=peyhyevaa20
https://learningapps.org/watch?v=p4jv0ybvt20
https://learningapps.org/watch?v=pgnumfz2v20
https://learningapps.org/watch?v=p9q3pvj8k20

4. Uczniowie wykonują zadanie literackie – napisz utwór patriotycznym na temat wybranego
wydarzenia z historii Polski.
Metody dydaktyczne:
Analiza obrazu,
praca z materiałem źródłowym i ikonograficznym,
oglądanie filmu, słuchanie utworów muzycznych
Gry i zabawy w aplikacji

