
Temat: „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego – nawiązania i inspiracje 

Czas trwania zajęć 90 minut    

Cele zajęć: 

  – wskazanie odwołań do najwybitniejszych osiągnięć literatury światowej pojawiających się 
w „Lilli Wenedzie” J. Słowackiego oraz określenie ich roli, 

  – zwrócenie uwagi na funkcję baśniowości „Lilli Wenedy”, 

  – wnioskowanie na podstawie analizy tekstu literackiego.  

Metody pracy: 

 – dyskusja, 

 – burza mózgów,  

– praca z tekstem.    

Formy pracy: 

 –grupowa, 
 – zbiorowa, 

- indywidualna .  

Materiały : 

– podcast, 

– tekst dramatu Juliusza Słowackiego , 

-. fragment sztuki, 

– zasoby internetu . 

Przebieg lekcji  

I. Część wprowadzająca  

1.Wysłuchanie fragmentów podcastu pt. „Lilla Weneda”. TIK 

2. Swobodna  rozmowa na temat wrażeń uczniów dotyczących nagrania. Nauczyciel prosi  o 
określenie nastroju  „Lilli Wenedy" oraz wskazanie elementów, które budują klimat 
słuchowiska. 

3. Inspiracje, które wpłynęły na kształt dramatu Juliusza Słowackiego - uczniowie szukają 
informacji w internecie i odczytują głośno.TIK 



  Nauczyciel podkreśla, że  na kształt i nastrój „Lilli Wenedy” wpływają przede wszystkim 
liczne odwołania do najwybitniejszych osiągnięć  literatury światowej. Informuje też 
uczniów, iż na dzisiejszej lekcji ich zadanie będzie polegało na odnalezieniu i opisaniu tych 
nawiązań oraz określeniu ich funkcji.  

           Zapisanie tematu lekcji.  

  II. Część główna. 

1. Podział  klasy na 5 grup i informacja, że będą ustalać, jakiego typu nawiązania oraz  
inspiracje można odnaleźć w „Lilli Wenedzie”.  Każdy zespół otrzymał  udostępnioną 
poprzez classroom  instrukcję do swojej  pracy .TIK Zadaniem grup jest odnalezienie 
brakujących informacji (nazwa motywu, odniesienie w utworze, funkcja itd.) , a także 
zamieszczenie wyników swojej pracy na tablicy wirtualnej. TIK 

  2.Dzielenie się efektami pracy w formie prezentacji komentowanej przez przedstawicieli 
poszczególnych grup.TIK. Jeżeli zespół ma problem z określeniem  funkcji jakiegoś motywu, 
mogą pomóc członkowie innych grup oraz nauczyciel (burza mózgów).TIK    

III. Część podsumowująca. 

1. Przypomnienie najważniejszych cech gatunkowych  baśni, które zostają umieszczone na 
mapie myśli ( chmura wyrazów - TIK). W razie potrzeby nauczyciel poleca uczniom 
skorzystanie ze słownika terminów literackich znajdującego się w zasobach internetu. TIK    

2. Wskazanie tych cech i elementów baśni, które  zostały wprowadzone przez Juliusza 
Słowackiego do” Lilli Wenedy” oraz określenie ich funkcji w dramacie.  Rozmowa o tym, 
która z wersji dramatu wywołuje silniejsze emocje – literacka czy też słuchowisko stworzone 
na podstawie dramatu Słowackiego. Ważne, aby wszystkie wypowiedzi zostały przez 
uczniów uargumentowane.    

3. „Lilla Weneda” na scenie Teatru Wybrzeże - fragment.TIK 

III. Praca domowa 

 Wskaż współczesny gatunek  filmowy, który Twoim zdaniem najpełniej pozwoliłby 
zaprezentować treści ukazane w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego. Uzasadnij swój 
wybór, formułując argumenty.    


