CYKL ZAJĘĆ Z „HOBBITA” J.R.R. TOLKIENA
Proponowany tutaj cykl zajęć z „Hobbita” jest efektem mojej kilkuletniej pracy dydaktycznej
z dziećmi i młodzieżą. Może być zrealizowany w gimnazjum na profilu rozszerzonym, lub na
zajęciach dodatkowych. Składa się z dziewięciu ramowych scenariuszy lekcji, do których
dołączam sprawdzian dostosowany do cyklu oraz propozycje tematów prac pisemnych.
Dodatkowo zamieszczam propozycje imprez oraz zajęć ponadplanowych, które można
przeprowadzić niezależnie od całości: na lekcji języka polskiego, kółku polonistycznym,
lekcji bibliotecznej, czy nawet na godzinie wychowawczej. Podane poniżej scenariusze
można skrócić i przystosować do profilu ogólnego. Dodatkowo załączam również test
czytania ze zrozumieniem oparty na fragmencie z „Hobbita” wraz z kryteriami oceniania.
VII.
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Czas trwania: 45 minut
Klasę dzielimy na grupy. Układanie planu zdarzeń przebiega w formie zawodów, które toczą
między sobą poszczególne zespoły. Nauczyciel przygotowuje szczegółowy plan zdarzeń. Na
luźnych karteczkach rozpisane są poszczególne punkty planu. Zadaniem uczniów jest ułożyć
je w kolejności chronologicznej. Wygrywa drużyna, która pierwsza ułoży plan we właściwej
kolejności. Po odczytaniu prawidłowego rozwiązania, plan jest zapisywany lub wklejany do
zeszytów.
ROZSYPANY PLAN ZDARZEŃ: (GOTOWY DO POCIĘCIA)
Zejście z wytyczonej ścieżki i pobłądzenie w lesie.
Wyratowanie krasnoludów przez hobbita.
Wyprawa do wnętrza Samotnej Góry.
Wyprawa Bilba do domu w towarzystwie Gandalfa.
Wizyta w Mieście na Jeziorze i rozgłoszenie, że Thorin to prawowity król spod Góry.
Wizyta Gandalfa i krasnoludów w domu hobbita.
W niewoli u pająków.
W kraju goblinów.
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W gośninie u Elronda – gospodarza Ostatniego Przyjaznego Domu w Rivendell.
W gościnie u Beorna.
Uwolnienie krasnoludów przez Bilba i jego walka z pająkami.
Uwięzienie drużyny przez gobliny.
Śmierć Wielkiego Goblina z ręki Gandalfa.
Spotkanie w gospodzie „Pod Zielonym Smokiem” i początek podróży.
Spotkanie Bilba z czarodziejem.
Przygoda z trollami.
Przygoda Bilba: znalezienie Pierścienia i spotkanie z Gollumem.
Przeprawa drużyny przez Mroczną Puszczę.
Ponowne połączenie się drużyny.
Pomoc orłów.
Oddanie Bardowi Serca Góry przez Bilba.
Niewola krasnoludów w pałacu króla leśnych elfów.
Kradzież kielicha i atak smoka na Esgaroth.
Decyzja o wyprawie do Samotnej Góry.
Chciwość krasnoludów i ich zamknięcie się w fortecy na Górze.
Bitwa Pięciu Armii i zwycięstwo dobra nad złem.
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Bilbo u Smauga.
Bard pogromcą Smauga.
Atak wargów i goblinów.
Atak wargów i goblinów na armie ludzi, krasnoludów i elfów.
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MATERIAŁY:
BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA:
J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, tłum. M. Skibniewska, Iskry, W-wa 1997.
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA:
R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, Amber, W-wa 1998.
J. Carpenter, Wizjoner i marzyciel, Alfa, W-wa 1997. – Biografia pisarza (może być również
inna pozycja biograficzna dotycząca Tolkiena) – z tej pozycji pochodzi biografia
przygotowana przez nauczyciela.
A. Kubala, Przewodnik po nazwach miejscowych Śródziemia, Amber, W-wa
J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tlum. M. Skibniewska, wyd. Muza, W-wa 2002.
J.R.R. Tolkien, Silmarillion, tłum. M. Skibniewska, wyd. Amber, W-wa 2007.
J.R.R. Tolkien, Niedokończone opowieści, wyd. Amber, W-wa 2007.
K.W. Fonstad, Atlas Śródziemia, Amber, W-wa 2007.
D. Day, Pierścień Tolkiena, Amber, W-wa 1997.
MATERIAŁY DODATKOWE:
Rekwizyty (elementy stroju, fajka, mapy, itd...) (wymienione są każdorazowo w „Uwagach”)
UWAGA: Każdorazowo nauczyciel informuje uczniów, jaki będzie
temat kolejnych zajęć, by ci mogli się przygotować. Standardowym
zadaniem domowym jest zebranie przez uczniów informacji
potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. Nie wystarczy, że nauczyciel
będzie przygotowany. Wymagane jest również, by uczniowie
orientowali się w omawianym temacie. Wówczas lepiej przyswoją
sobie wiadomości i bardziej docenią powieść Tolkiena.
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