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Tytuł projektu: Podróż do Tuwimowa. Inscenizacja wybranych wierszy Juliana Tuwima.

„Podróż do Tuwimowa”
WSTĘP

Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów klasy I D Zespołu Szkół Nr 3 Szkoły
Podstawowej nr 3 w Legionowie. Projekt będzie realizowany w I i II semestrze 2015/2016 r.
Powstał w oparciu o doświadczenia edukacyjne nauczyciela w zakresie kształcenia zintegrowanego.
(…) Poezja Juliana Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX wieku propozycji uprawiania sztuki
słowa. Bogata i różnorodna twórczość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną
propozycję dla odbiorców w każdym wieku. Julian Tuwim jest poetą, o którym słyszał chyba każdy.
Podobnie jak Jan Brzechwa wsławił się wierszami dedykowanymi dzieciom i choć pisał również
wiersze dla starszych czytelników, to jednak właśnie: "Lokomotywa" albo "Okulary" okazały się
ponadczasowe. Chcemy poprzez inscenizację kilku wierszy oddać hołd temu wielkiemu poecie, który
kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem
poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.
Cele projektu:
 Inscenizacja wybranych wierszy J. Tuwima - w grudniu 2015 roku –pierwsza część
projektu - I semestr
 Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima - wykonanie plakatów - w lutym - druga część
projektu - II Semestr
Cel bezpośredni:
- przybliżenie uczniom sylwetki Juliana Tuwima, jego życia i twórczości;
- ukazanie różnorodności jego poezji oraz zwrócenie uwagi na oryginalność jego utworów;

- poznanie wybranych wierszy J. Tuwima – inscenizacja tych wierszy przez dzieci.
Cele pośrednie:
- popularyzacja utworów J. Tuwima

- rozwijanie twórczej wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie rówieśniczej, odpowiedzialności za innych;
- rozwijanie własnych zainteresowań;
- kształtowanie postaw społecznych;
- integracja dzieci, rodziców;
-efektywne wykorzystanie wolnego czasu;
WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU

-

metody podające: pogadanka, opowiadanie, opis, odczyt, wyjaśnienie,

-

metody eksponujące: pokaz, ekspozycja,

-

metody praktyczne: ćwiczenia,

-

metody problemowe: aktywizujące - inscenizacja
PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Po realizacji projektu uczeń powinien:
-

umieć wymienić tytuły wybranych wierszy Juliana Tuwima

-

wiedzieć kim był Julian Tuwim

-

umieć opowiedzieć o ich szczególnych osiągnięciach,

-

potrafić zaprezentować swoją wiedzę,

-

umieć przedstawić inscenizację,

-

umieć wykonać plakat
Metody: eksponujące, pokaz, ekspozycja,

-

metody praktyczne: ćwiczenia, próby, inscenizacja
Środki dydaktyczne: fotografie, książki, informacje przygotowane przez uczniów,
Internet.

Zadania:

 Przygotowanie gazetki ściennej poświęconej J. Tuwimowi
 Przygotowanie przedstawienia teatralnego złożonego z wybranych wierszy J. Tuwima
 Przedstawienie inscenizacji przed rodzicami w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia
 Informacje na stronie internetowej szkoły dotyczące realizacji projektu
 Wykonanie plakatów - Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima - II semestr

EFEKT KOŃCOWY
 Przedstawienie inscenizacji wierszy J. Tuwima- I semestr
 Wykonanie plakatów do poznanych wierszy J. Tuwima- II semestr
Zawieszenie wykonanych plakatów na tablicy przed klasą.

Opracowała: mgr Grażyna Butkiewicz

