
DARIUSZ LIS 

Temat lekcji:  Życie i twórczość Shakespeare’a 

Cel główny:  powtórzenie wiadomości o Szekspirze i jego dramatach, 

wzbogacenie wiedzy o nowe informacje, zapoznanie z teatrem szekspirowskim, 

poprawne posługiwanie się angielskojęzycznym nazewnictwem. 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

-rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia: epoka elżbietańska, teatr szekspirowski, 

-zna najważniejsze fakty z biografii Shakespeare’a, 

- zna najważniejsze utwory twórcy, 

- potrafi omówić najważniejszych bohaterów dramatów szekspirowskich, 

posługując się poprawnym nazewnictwem anglojęzycznym. 

Metody: elementy oceniania kształtującego, podsumowanie zajęć, informacja 

zwrotna, elementy dyskusji dydaktycznej. 

Środki dydaktyczne: Podręcznik, Internet 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna, praca w grupach 

Czas zajęć: 2h 

1. Punkt wyjścia stanowi zaprezentowanie przez kilku uczniów prac 

domowych: 

- dotyczącej biografii Shakespeare’a , 

- tragedii Romeo and Juliet 

- tragedii Hamlet 

- tragedii Othello 

- tragedii Król Lear 

- komedii “Wesołe kumoszki z Windsoru” 

Informacji na temat “Makbeta” nie powtarzamy. „Makbet” był 

przedmiotem analizy na kilku ostatnich lekcjach.  



2. Dokonujemy wyboru najważniejszych informacji i zapisujemy je w formie 

notatki. Zwracamy szczególną uwagę na poprawność zapisu angielskich 

słów. 

- Wiliam  Shakespeare urodził się w Stratford –upon - Avon i żył w latach 

1564-1616 w Anglii, zwanej elżbietańską. Tak nazywamy okres 

panowania królowej Elżbiety I (1558-1653).  Epoka elżbietańska to czas 

bujnego rozkwitu kultury angielskiej, a w teatrze - największe osiągnięcia 

w dramaturgii światowej. Ogół utworów dramatycznych Szekspira 

nazywamy teatrem szekspirowskim. 

- Słowniczek najbardziej znanych bohaterów Szekspira: 

Sir John Falstaff – samochwał, opój, dowcipniś I gaduła. 

Hamlet – książę duński, jeden z najważniejszych bohaterów literatury 

europejskiej, autor słów: to be or not to be 

Juliet i Romeo – symbole nieszczęśliwych kochanków 

King Lear – naiwny ojciec, który podzielił królestwo pomiędzy córki, a 

sam popadł w nędzę, 

Macbeth, Lady Macbeth, King Duncan,  

Othello – Maur wenecki, zadusił z zazdrości niewinną małżonkę 

Ryszard III – król – potwór, który kazał zamordować swoich bratanków, 

zginął w bitwie, próżno usiłując zdobyć rumaka. 

- Zespół teatralny Szekspira występował w teatrze zwanym pod kulą 

ziemską - The Globe 

 

3. Praca domowa dla chętnych: Monolog Hamleta w języku angielskim. 

 

 

 

Lekcja odbyła się 01.10 2020 r. 

 

 

 


