
„Angielski inaczej” – lekcja otwarta. 

Albert Einstein powiedział  kiedyś: 

“If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, 

read them more fairy tales.” 

„Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli chcesz, aby były bardziej 

inteligentne, czytaj im więcej bajek” 

„Kopciuszek” CINDERELLA, baśń wywodzi się ze starożytności  i znana jest na  wszystkich 

kontynentach. Pierwsza zapisana wersja pojawiła się w Chinach. W Polsce najsłynniejsze wydania, to 

Charlsa  Perrault’a  i braci Grimm. Istnieje również opera o tym samym tytule. 

Wybór „Kopciuszka” na lekcję otwartą podyktowany był różnorakimi powodami. Małe formy teatralne 

były zawsze sposobem  mobilizacji uczniów do nauki języka angielskiego. Natomiast dodatkowe 

elementy dramy wpływają równocześnie na poprawę zachowania i funkcjonowania społecznego 

uczniów, co z kolei wpływa na efektywność nauczania języka obcego. Uczniowie przyswajają materiał  

w sposób naturalny poprzez komunikację z nauczycielem  oraz aktywną twórczość, czego wynikiem jest 

doskonalenie umiejętności współpracy z innymi ludźmi, kształtowanie osobowości, rozwijanie wyobraźni 

i wrażliwości. Elementy dramy stosowanej pomagają osiągnąć zamierzone cele społeczne, np. zmianę 

negatywnego podejścia ucznia do nauki języka obcego, naukę umiejętności interpersonalnych  

i społecznych. Jest to jedna z łagodniejszych dróg na przełamanie stresu, lęku przed wypowiedziami 

przed klasą, czy na forum publicznym. Nie jest to łatwe, ale z wykorzystaniem dobrze znanego tekstu, 

jak na przykład „ Kopciuszka”, staje się zabawą. Ważne jest także to, aby  zmobilizować wszystkich . 

Takie było założenie lekcji otwartej. Wspólna praca pozwala uczniom uwierzyć we własne siły. 

Ponadto, realizując innowacje pedagogiczną „Bliżej swoich  korzeni –poznajemy historię Polski, Europy  

i  Stanów Zjednoczonych” należy zwrócić uwagę, że głównym jej celem jest kształtowanie i doskonalenie 

umiejętności sprawnego poruszania się w świecie kultury z wykorzystaniem języka angielskiego. 

Jakże ważne jest również to, aby uczniowie, współpracując w grupie, mogli nie tylko doskonalić swoje 

umiejętności, ale i wykorzystać je w praktyce. Tworzenie sytuacji, w których uczeń wyzwala aktywność 

artystyczną, umożliwia im kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

Lekcja otwarta została przygotowana przez Renatę Czubochę we współpracy z Janem Ślączką w klasie 

IIa Gimnazjum. Uczestniczyli w niej rodzice, nauczyciele, jak również zaproszeni uczniowie. Aktorzy 

wykazali się kunsztem aktorskim, potrafili oni również sprostać trudom związanym z przygotowaniem 

scenografii. Za swoją pracę zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

          Renata Czubocha 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


