
Scenariusz zajęć z języka polskiego z wykorzystaniem TIK

Temat lekcji. „ Oto miniatura kraju…” Obraz społeczeństwa w Lalce B. Prusa

Klasa II LO

Czas pracy 90 minut

Cel główny: 

 Charakteryzowanie różnorodnych grup społecznych ukazanych w "Lalce" i kształtowanie 

krytycznej postawy w stosunku do omawianych środowisk.

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 zna treść lektury i odwołuje się do niej.

 potrafi opisywać konkretne postaci, zwracając uwagę na ich przynależność społeczną.

dostrzega ważne problemy społeczne zasygnalizowane przez Prusa.

odpowiada na pytanie czy hasła pozytywistyczne są w Lalce realizowane.

Metody i formy pracy:

 aktywizująca-burza mózgów,

 praca z tekstem,

 praca w grupach,

 rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

 Aplikacja Mentimeter,

  tekst "Lalki"https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/lalka.pdf  ,

 przygotowane wcześniej fragmenty tekstu oraz karty pracy przesłane uczniom na 

Messengerze

 podpowiedzi schematów, rysunków z internetu 

np. http://www.biblioteka.przemysl.pl/art,94,wladyslaw-daszewski-18-ilustracji-do-

lalki-boleslawa-prusa,

 obraz A.Gierymskiego "Powiśle" https://www.wikiart.org/en/aleksander-gierymski

 materiały dostępne w internecie na temat lektury 

np. https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/lektury-opracowania/lalka-prus

 prezentacja genially

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/lalka.pdf
https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/lektury-opracowania/lalka-prus
https://www.wikiart.org/en/aleksander-gierymski
http://www.biblioteka.przemysl.pl/art,94,wladyslaw-daszewski-18-ilustracji-do-lalki-boleslawa-prusa
http://www.biblioteka.przemysl.pl/art,94,wladyslaw-daszewski-18-ilustracji-do-lalki-boleslawa-prusa


FAZA WSTĘPNA:

1. Nauczyciel sprawdza listę obecności.

2. Nauczyciel formułuje cele lekcji

3. Nauczyciel prosi wskazanego ucznia o odczytanie załączonego w wiadomości na 

Messengerze fragmentu Lalki, z którego pochodzi pierwsza część tematu "Oto 

miniatura kraju..." (t.1,rozdz.8,str.137.). TIK

4.  Uczniowie-metodą burzy mózgów interpretują przeczytane treści, wynotowują 

główne myśli i zapisują w aplikacji Mentimeter TIK

5.  Malarskim uzupełnieniem omawianego tekstu może być obraz Gierymskiego 

"Powiśle". Uczniowie wyszukują go na wskazanej stronie i komentują w kontekście 

"Lalki". TIK

FAZA WŁAŚCIWA:

1. Uczniowie razem z nauczycielem (rozmowa kierowana) wymieniają główne grupy 

społeczne w "Lalce". Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje 

fragment charakteryzujący daną grupę: arystokrację, mieszczaństwo, Żydów, biedotę 

oraz młodą inteligencję (ma też możliwość skorzystania z dodatkowych materiałów 

dostępnych w podręczniku i w Internecie),

2. Każda grupa przygotowuje na podstawie otrzymanego materiału oraz znajomości 

całej lektury pytania , które następnie posłużą do przeprowadzenia wywiadu z 

przedstawicielami poszczególnych środowisk. Powinny obejmować kondycje, 

obyczaje, stawiane sobie cele, problemy i sposoby ich rozwiązywania oraz stosunek 

do pozostałych grup społecznych.

3. Następnie uczniowie odpowiadają na pytania i tworzą charakterystykę, schematy, 

rysunki-może być karykatura. TIK

4. Uczniowie po upływie wyznaczonego czasu prezentują efekty swojej pracy. Włączają 

kamerki, wyświetlają swoje rysunki. TIK

FAZA KOŃCOWA:

Nauczyciel wraz z uczniami dokonuje podsumowania diagnozy społeczeństwa 

polskiego. Uczniowie oceniają realizację haseł pozytywistycznych przez bohaterów 

Lalki. 

Zadanie domowe: Uczniowie zapoznają się z punktem 5 prezentacji Genially i tworzą 

notatkę.  TIK

https://view.genial.ly/5fe92c17a666f40d7dc6c3a4/presentation-lalka

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2F5fe92c17a666f40d7dc6c3a4%2Fpresentation-lalka%3Ffbclid%3DIwAR1vt5rBaBNaAkUhUwGLs7Swqxas1MrVe97T5kK81LnzPnfWHX6oPoAwPP0&h=AT3heihgz2J_YtgT4irZWoe_eUbugmHNzTAeBEuBpfE2xtqnqbqxIcIBj0MvCSmGVVd2n7FxuQH75ACav1Nb0--ElMGgWVgC274VBlW2P9OzDl4pts3sldAJYKZLI7GjpUXn

