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Scenariusz lekcji języka polskiego  

 

Opracowanie: Natalia Kin  

Klasa II liceum, zakres podstawowy 

 

Temat: Miłość w epoce uczuć. 

Metody pracy 

- mapa myśli (praca samodzielna) - metoda z kursu w Colchester 

- burza mózgów - metoda z kursu w Colchester 

- wiem to na pewno / wiem o tym trochę / chcę się dowiedzieć -  (praca w grupie, 
udzielanie odpowiedzi na pytania: samodzielnie lub w parach) metoda z kursu w 
Colchester 

- dyskusja z elementami wykładu 

 

Cele edukacyjne 

Uczeń:  

- rozumie pojęcie miłości romantycznej; 

- wymienia elementy charakteryzujące to uczucie; 

- dostrzega i określa związek tego typu uczuciowości z epoką; 

- dostrzega wpływ, jaki miał taki sposób postrzegania miłości na biografię romantyków 
(na przykładzie Adama Mickiewicza); 

- interpretuje tekst literacki, zadaje odpowiednie pytania i udziela na nie odpowiedzi; 

- redaguje notatkę; 

- rozwija kompetencje kluczowe:  porozumiewanie się w języku ojczystym; umiejętność 
uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Przywitanie uczniów. 
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2. Nawiązanie do poprzednich zajęć: przypomnienie zakończenia II części „Dziadów” 
Adama Mickiewicza i postaci Upiora. Jaki jest związek pomiędzy tą postacią a IV częścią 
„Dziadów”? Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi zapisanie tematu. 

3. Praca metodą mapy myśli lub burzy mózgów: z czym kojarzy Ci się miłość? 

Po odczytaniu przykładowych odpowiedzi przez chętnych uczniów dodatnie do zadania 
kolejnego elementu: jednym z elementów mapy myśli uczyń określenie „miłość 
romantyczna” i dodaj nowe odpowiedzi / skojarzenia. Ważne: podkreślić, że w tym 
zadaniu uczniowie nie powinni „cenzurować” swoich myśli. Odczytanie odpowiedzi. 

4. Podział uczniów na 3- lub 4-osobowe grupy. W oparciu o udzielone odpowiedzi 
uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na trzy pytania: Co już na pewno wiem o 
miłości romantycznej? O czym wiem trochę? Czego jeszcze chciałbym się dowiedzieć? W 
toku lekcji udzielone zostaną odpowiedzi na pytania z drugiej i trzeciej grupy.  

5. Uczniowie zapisują w zeszycie pytania, na które chcieliby uzyskać odpowiedź. 

6. Przygotowanie do dyskusji na zadane pytania: przeczytanie fragmentu tekstu oraz 
biografii Adama Mickiewicza. Jeżeli wśród zagadnień wymienionych w grupie drugiej i 
trzeciej znajdują się takie, do których potrzebne są inne źródła wiedzy, może zostać 
wykorzystany komputer z projektorem lub telefony komórkowe z dostępem do 
Internetu. 

7. Dyskusja na temat zadanych pytań, sformułowanie odpowiedzi. 

8. Uczniowie samodzielnie redagują odpowiedzi na zapisane w zeszycie pytania. W razie 
wątpliwości konsultują się z kolegą/koleżanką z ławki lub nauczycielem. 

9. Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczniów i podsumowanie zajęć. 

 

 

 


