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MARZENA RYBKA 31 MAJ 2020 15:44

Lekcja 51

1.06.2020 r.

Temat: Niecodzienna lekcja języka
angielskiego z profesorem Keatingiem.

1. Obejrzyj fragment filmu "Stowarzyszenie
umarłych poetów":
https://www.youtube.com/watch?v=Fuh6F37xYGc
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=k0R72Z1fBLo

2. Przeczytaj fragment powieści, podręcznik
str. 239-240.

3. Zastanówcie się co chciał nauczyciel
osiągnąć przeprowadzając lekcję w ten
sposób?
Napisz w zeszycie kim jest konformista a kim jest
nonkonformista.

4. Odpowiedz na pytania:
- dlaczego nauczyciel skłaniał swoich uczniów do re�eksji, że
każdy powinien być sobą?
-jakie trudności można mieć w życiu jeżeli przyjm ujesz postawy
nonkonformistyczne?

Przesłanie nauczyciela:
https://www.youtube.com/watch?v=k0R72Z1fBLo

Lekcja 52

2.06.2020 r.

Temat: Rodzaje planów filmowych.

1. Przepisz do zeszytu niebieską ramkę z
podręcznika str. 241.

Wykonaj kartę pracy.

Lekcja 53

3.06.2020 r.

Temat: Niezwykły nauczyciel

1. Zapisz do zeszytu:

https://padlet.com/rybkamarzena84/n5gtihqnvh8pw8xz
https://padlet.com/rybkamarzena84
https://www.youtube.com/watch?v=Fuh6F37xYGc
https://www.youtube.com/watch?v=k0R72Z1fBLo
https://www.youtube.com/watch?v=k0R72Z1fBLo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272122504/f2bee1a9b2670fa57f3aaa94846eb808/karta_pracy_1.jpg


※※※※※※

W �lmie "Stowarzyszenie umarłych poetów" poznajemy
profesora Keating.  Jest on absolwentem liceum, doskonale zna i
rozumie atmosferę panującą w szkole. Obejmuje stanowisko
nauczyciela języka angielskiego, po odejściu na emeryturę
swojego poprzednika. 
Już po kilku minutach oglądania �lmu wiadomo, że nauczyciel,
który uczy angielskiego całkowicie różni się od surowych,
wymagających, zdystansowanych i nadętych profesorów tej
szkoły.
Jego lekcje są wyjątkowe, barwne, przepełnione emocjami,
humorem, re�eksją. Jest w nich energia i życie. W klasie nie
wieje nudą, regułkami, analizą, zasadami.
Lekcje Keatinga są zaproszeniem uczniów do wspólnej podróży,
do odkrywania siebie, swoich możliwości, do pokonywania
własnych słabości, poszukiwania siły i odwagi w dążeniu do
realizacji marzeń. Profesor inspiruje uczniów, skłania do
myślenia, chce, aby stali się kreatorami swojej rzeczywistości, a
nie tylko odtwórcami czyjegoś scenariusza. Pragnie, aby
zrozumieli, że mają wpływ na swoje życie, że mogą czerpać z
niego radość i mają prawo do dokonywania indywidualnych
wyborów. To, Keating już na pierwszej lekcji wypowiada słynne
Carpe diem, które stanowi przesłanie całego �lmu.

2. Znajdź inny przykład niezwykłego
nauczyciela, który inspiruje uczniów.
Poszukaj go w literaturze lub w filmie.
Krótko opisz go. W piątek będę sprawdzała
wasze przemyślenia.

Lekcja54

4.06.2020 r.

Temat:Różne oblicza szkoły.

1. Zastanów się jak powinna wyglądać
idealna szkoła.

2. Napisz 10 zasad, które powinny
obowiązywać w szkole Twoich marzeń.

3. Napisz 5 rzeczy, które zmieniłbyś w
obecnej szkole.

Lekcja 55

5.06.2020 r.

Lekcja online:
-dla klasy 7c o godz. 11
-dla klasy 7d o godz 12
na O�ce365


