Scenariusz zajęć z języka polskiego/godziny wychowawczej
przeznaczony dla uczniów z klas 5-6 szkoły podstawowej 
lub klasy 1 gimnazjum
(po obejrzeniu filmu Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa)

Temat lekcji: Możliwości młodego umysłu – na podstawie książki i filmu Rafała Kosika  Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa.
Cele: 

Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury –  także audiowizualnych – a przez nie przybliżanie rozumienia człowieka i świata.
Uczeń:
Przetwarza zdobyte informacje.
Ocenia postawy bohaterów.
Potrafi zebrać odpowiednie słownictwo do danego tematu.
Formułuje wnioski na podstawie prezentacji prac grupy.
Dba o właściwą komunikację w grupie.
Metody: poszukująca, dyskusja, pogadanka
Formy pracy: praca z zespołem klasowym, praca w grupach
Środki dydaktyczne: kartki formatu A4, karteczki samoprzylepne, markery
PRZEBIEG LEKCJI:
	Rozmowa wstępna o tym, jakie możliwości stoją przed współczesnymi uczniami, jaki wpływ mają nowe technologie na ich życie, jak mogą je zmienić. W czym pomagają i jakie problemy może przynieść używanie wynalazków na co dzień. (Nawiązanie do książki i filmu Rafała Kosika Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie Możliwa Katastrofa – przykłady wynalazków Felixa.).

Przypomnienie treści książki/ filmu. Wyszczególnienie postaci pierwszoplanowych, ustalenie czasu i miejsca akcji, kolejności zdarzeń (Burza mózgów).
Próby przedstawienia sytuacji „trudnych”, jakie przytrafiły się bohaterom. (Drama – odgrywanie scenek).
Podział zespołu klasowego na 5 grup ( 4-5 osobowych). Nauczyciel rozdaje uczniom kartony formatu A4, uczniowie wpisują do tabelki przykłady sytuacji, jakie przytrafiają się w życiu każdego ucznia i porównują je z sytuacjami, które przeżywali bohaterowie książki/ filmu.

Codzienne problemy uczniów
Problemy bohaterów książki/ filmu



	Omówienie wpisów do tabelek przygotowanych przez uczniów. Dyskusja na temat – jak należy reagować na trudne sytuacje, które pojawiają się w życiu każdego człowieka (przykłady). Jakie uczucia towarzyszą nam podczas ich przeżywania  i jak sobie z nimi poradzić? (nie bać się ryzyka, wierzyć w swoje możliwości, być pomysłowym i otwartym, korzystać z pomocy przyjaciół). Nawiązanie do problemów, jakie przeżywali w szkole Felix, Net i Nika ( np. niesłuszne oskarżenia).

Zapisywanie na tablicy problemów, jakie przeżywali główni bohaterowie książki/ filmu. Jakie korzyści wynikają z niełatwych sytuacji życiowych? (zdobywanie doświadczenia, wiara w swoje możliwości, nabywanie odporności, nauka samodzielności i odpowiedzialności za swoje czyny).
	Rozmowa na temat postaci nauczycieli trójki gimnazjalistów: Co o nich wiemy, i w jakich sytuacjach ich poznajemy. Jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel? Czego oczekujemy od swoich nauczycieli?

Omówienie faktów historycznych i wydarzeń fantastycznych występujących w książce/ filmie.
Nauczyciel wiesza na tablicy dwie kartki , na których uczniowie wypisują zdarzenia historyczne i fantastyczne.


 fakty historyczne       
     

wydarzenia fantastyczne        
      
	
	Dyskusja  na temat umieszczenia Globalnej Teoretycznie Możliwej Katastrofy we właściwym miejscu.

Wspólna interpretacja cytatu z książki umieszczonego na tablicy
„ Młode umysły są w stanie dokonywać odkryć, o których zastałym mózgom starych naukowców nawet się nie śniło. Młode umysły potrafią się dziwić. Pamiętajcie, że początek sukcesu to umiejętność zdziwienia się i zadania właściwego pytania…”.
Propozycja pracy domowej.
Z kim chciałbyś/chciałabyś się spotkać przechodząc przez Pierścień teleportujący ludzi? Dlaczego?








