
Lekcja 50                    27.05.2020 

 

Lekcja prowadzona przez aplikację Skype o godz.9:00, poniżej notatka do zeszytu. 

 

Temat: A co by było gdyby...? Kontynuacja pracy grupowej nad adaptacją opowiadania.  

 

Dziś nasza lekcja będzie wyglądała podobnie do wczorajszej. Jesteście już po wstępnych ustaleniach. Rozpoczniemy, tak 

jak wczoraj, krótkim powitaniem i przejdziemy do realizacji wyznaczonych zadań do pracy w grupach. Pamiętajcie – 

naszym celem jest zbudowanie scenariusza spektaklu lub słuchowiska. Przyjrzyjcie się scenariuszowi naszego ostatniego 

dzieła. Podział na role musi być widoczny np.:  

 

(tym czasem w szatni…) 
Narrator: Marek zawsze pierwszy zgłasza się do odpowiedzi i rzeczowo, obrazowo odpowiada. Ale w klasie można niekiedy 
usłyszeć syk niezadowolenia, a nierzadko drwin. 
Józek: Przeklęty kujon. 
Klara: Znów się popisuje. 
Piotrek: Dlaczego ja nigdy nie dostaję plusów?!  
Narrator: Marek myślał wówczas tylko o jednym i zdobył się na cichy komentarz. 
Marek: ………………………………….. 
 
lub: 
 
Krzysiek: Marek zawsze pierwszy zgłasza się do odpowiedzi i rzeczowo, obrazowo odpowiada. Nie rozumiem, dlaczego 
niektórzy z niego drwią. Słuchaj, co mówią, tylko nie wychylaj się, żeby Cię nie zobaczyli. 
Krysia: Noo, chyba nie bardzo go lubią. 
(za ścianą w szatni…) 
Józek: Przeklęty kujon. 
Klara: Znów się popisuje. 
Piotrek: Dlaczego ja nigdy nie dostaję plusów?!  
 
Drugi przykład polega głównie na stworzeniu postaci, która z ukrycia komentuje sytuacje. Nie jest więc wszechwiedząca 
jak w pierwszym przykładzie narrator. Wybór należy do Was.  
 

 
Każda z grup postępuje dziś wg następującego planu: 

1. Rozpocznijcie nagrywanie w aplikacji Skype. 

2. Ustalcie kto czym się zajmuje. Na jutro (czwartek 8:59) przed lekcją powinny być gotowe wszystkie scenariusze. 

Zajmiemy się nimi na czwartkowej lekcji. Poproszę wówczas o ich odczytanie i nie tylko… 

3. Pamiętajcie, że przy tworzeniu scenariusza zachowujemy formę dramatu czyli każda kwestia postaci jest 

poprzedzona jej imieniem lub pseudonimem(tak jak w przykładzie powyżej), pisana od nowej linijki. Didaskalia 

informujące o tym, gdzie są postaci, co otacza głównego bohatera itp. umieszczamy przed kwestiami 

bohaterów(w osobnej linijce). 

4. Podzielcie się sprawiedliwie pracą. Jeśli każdy z Was może napisać w Wordzie swoją część, to potem będzie łatwo 

to posklejać w całość.  

5. Przejdźcie teraz do realizacji ostatniego zadania dla swojej grupy. Zadanie zostanie podane w czasie spotkania 

na Skype.  

Ocenie nie będzie podlegać forma (poprawność wykorzystania programu Word), ale Wasza pomysłowość, zaangażowanie i  spójność tekstu.  

Jeśli z czymkolwiek będziecie mieć problem, jestem cały czas do dyspozycji na Messengerze. 

DZISIEJSZĄ NOTATKĄ JEST TO, CO POWYŻEJ. MOŻESZ WKLEIĆ WSZYSTKO OPROCZ TEMATU LEKCJI (temat zapisz własnoręcznie). 

Katarzyna Gurgul 


