
Lekcja 6. z cyklu poświęconego 

powieści „Igrzyska śmierci” 

Suzanne Collins 

Czas: 45 min Lekcja dla klasy siódmej 

 

Rezygnuję z tematów na rzecz celów. Zaznaczam jedynie, że to lekcja z cyklu poświęconego powieści „Igrzyska 

śmierci”. 

 

Zapis z podstawy programowej dla klasy 6. - powtórzenie: 

Dział II. Kształcenie językowe:  

1. Gramatyka języka polskiego. Uczennica(eń): 1) rozpoznaje w wypowiedziach spójniki określa jego funkcje w 

tekście; 2) odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych;  

Dział III: Tworzenie wypowiedzi:  

Elementy retoryki: III. Tworzenie wypowiedzi: 1. Elementy retoryki. Uczennica(eń): 2) rozróżnia argumenty 

odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; 3) tworzy logiczną, semantycznie pełną i 

uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; 

rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi; 5) zna zasady budowania akapitów;  

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą i umiejętnościami: konstrukcja rozprawki, dobieranie argumentów i 

przykładów, ważenie argumentów i przykładów. 

 

Cele lekcji w języku nauczycielki: 

1. Wyszukiwanie argumentów za i przeciw tezie. 

2. Ważenie argumentów i przykładów. 

3. Tworzenie rozprawki. 

 

Cele sformułowane w języku uczących się:  

Zważę argumenty za i przeciw tezie: „Żyjemy w Panem”. 

 

Wzz (wuzetka = w zeszycie zanotuję): 1. rodzaje spójników, 2. rozprawkę do podanej tezy. 



1. Podanie i zapisanie w zeszytach celu lekcji i wzz.  

 

2. Monitorowanie rozumienia celu: kilka osób wyjaśnia - parafrazując - co oznacza „ważenie argumentów” oraz 

co kryje się za zwrotem „ciężki/mocny argument”. 

 

3. Powtórzenie: a. pojęć - parafrazują je u. wylosowani patyczkami: teza, hipoteza, argument, przykład oraz 

konstrukcja rozprawki oraz b. spójników ze wskazaniem na ich funkcję przy tworzeniu tekstu 

argumentacyjnego. [Załącznik nr 1] 

 

4. Praca indywidualna: u. powracają do własnych rozprawek i wybierają dwa - ich zdaniem - najsilniejsze 

argumenty - po jednym za i przeciw. Przepisują je na paski papieru, a następnie wywieszają na „gadającej 

ścianie” i cenkami głosują za najlepszymi. Po wyborze mogą je sfotografować, aby nie tracić czasu na 

przepisywanie.  

 

5. Rozmowa w parach, a następnie na forum: u. uzasadniają, dlaczego zagłosowali na dany argument, uznając 

tym samym, że jest „najcięższy”.  

 

6. Podsumowanie: powrót do rozprawki - u. uzupełniają tekst wybranymi argumentami oraz korygują własne, 

biorąc pod uwagę rozmowę na forum oraz rolę spójników. 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Podane w wzz. 

Praca domowa: 

Brak lub dokończenie rozprawki. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: napisane wcześniej rozprawki, paski papieru, cenki. 

 

Załącznik nr 1 

 łączne, np. a, i, oraz, tudzież 

 rozłączne, np. albo, bądź, czy, lub 

 przeciwstawne, np. a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś 

wynikowe, np. dlatego, i, przeto, tedy, więc, zatem, toteż 


