
Lekcja poświęcona 

umiejętności zdobywania i 

poszerzania wiedzy, w tym o 

epokach literackich 

Czas: 45 min Lekcja dla klasy siódmej 

 

Rezygnuję z tematów na rzecz celów. Zaznaczam jedynie, że to lekcja z poświęcona ćwiczeniu umiejętności 

zdobywania i selekcjonowania informacji - powtarzam ją za każdym razem, kiedy musimy zbudować podstawy 

wiedzy o danej epoce (sinusoida Krzyżanowskiego) 

 

Zapis z podstawy programowej:  

Dział I. Kształcenie literackie i kulturowe:  

1. Czytanie utworów literackich. Uczennica(eń): 10) wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy 

wiedzy o historii i kulturze;  2. Odbiór tekstów kultury. Uczennica(eń): 1) wyszukuje w tekście potrzebne 

informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego; 

2) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; 2. Zróżnicowanie języka. Uczennica(eń): 7) 

rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl artystyczny. 

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą i umiejętnościami: definicja mitu, informacje o Biblii,  środki stylistyczne. 

 

Cele lekcji w języku nauczycielki: 

1. Powtórzenie i uzupełnienie wiedzy o mitologii, w tym biblijnej, i Biblii. 

2. Wprowadzenie nazw epok oraz podstawowych informacji o Antyku. 

3. Wyszukiwanie i porządkowanie (hierarchizowanie) informacji. 

4. Rozpoznawanie stylizacji artystycznej. 

 

Cele sformułowane w języku uczących się:  

Obejmę stanowisko selekcjonerki(a) informacji . 

 

 

Wzz (wuzetka = w zeszycie zanotuję): 1. min. 3 zasady dotyczące selekcjonowania informacji, 2. podstawowe 

informacje o Antyku. 



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

 

2. Monitorowanie rozumienia celu - postawienie pytania: Na czym polega selekcjonowanie informacji (w tym 

dotyczące epok)? Czy i dlaczego ta umiejętność może być potrzebna w dzisiejszym świecie? Jakimi zasadami 

warto się kierować, wyszukując informacje, w tym o danej epoce?   

 

3. Postawienie pytania: W jakiej epoce toczy się akcja powieści „Quo vadis?”, a w jakiej zostały one napisana? 

Z jakiego powodu czytelniczki(cy) twierdzą, że Sienkiewicz stworzył ją w Starożytności? 

 

Wśród odpowiedzi warto wychwycić definiujące stylizację i umieścić ją wśród środków stylistycznych jako 

„mającej zamiar oszukać” czytającą(ego). 

 

4. [W tym miejscu - jeśli to kolejna lekcja dotycząca gromadzeniu wiedzy o epokach -  powtórzenie z patyczkami, 

np.: 1. wiedzy o mitologii, w tym biblijnej, i Biblii, w tym rodzaje autorów (jahwistyczny, elohistyczny, kapłański), 

2. zasad czytania mitów (różnica między lekturą dosłowną, alegoryczną a metaforyczną)]. 

 

5. Praca indywidualna: rozrysowanie w zeszycie sinusoidy Krzyżanowskiego oraz umieszczenie na niej pod datą 

1895/96 „Quo vadis”. 

 

6. Praca w trójkach nad zebraniem informacji o Antyku: każda czyta przygotowany przez n. materiał - papierowy 

lub w internecie - i wypisuje z niego do zeszytu siedem - ich zdaniem - najważniejszych informacji na temat 

epoki - takich, które warto pamiętać w dobie internetu. Pierwsza z trójek nanosi je na płachtę papieru do flip 

charta. 

 

7. „Głosowanie”: u. podchodzą i przylepiają cenki przy informacjach, które sami wybrali, lub dopisują nowe. 

Siedem najczęściej powtarzających się zostaje spisanych jako obowiązkowe do zapamiętania. Można je wkleić 

do zeszytu lub uzupełnić sinusoidę metodę skatchnotingową.  

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Podane w wzz. 

Praca domowa: 

Brak. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: patyczki, sinusoida do wyświetlenia, materiały lub strony dotyczące Antyku, 

duża kartka do flipcharta, cenki 

 


