
Lekcja oparta na 

fragmentach powieści H. 

Lee „Zabić drozda” 

Czas: 45 min Lekcja od poziomu klasy piątej 

 

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

problemowi odmienności i traktowania osoby postrzeganej jako inna [Artur Radley]. 

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: znajomość frg. „Zabić drozda” H. Lee poświęconych Arturowi 

Radleyowi, odróżnianie faktów od opinii. 

 

Cele lekcji w języku nauczycielki: 

1. Odróżnianie opinii od faktu. 

2. Ocena danych, na podstawie których wyciągnięto wnioski. 

3. Nazywanie intencji autorki(a) artykułu. 

4. Uzasadnianie własnego stanowiska. 

5. Tworzenie notatki. 

 

Cele sformułowane w języku uczących się: 

Przeanalizuję wpływ plotki na ludzkie życie. 

 

Wzz (wuzetka = w zeszycie zanotuję - nauczycielka co jakiś czas przypomina o konieczności notowania 

w zeszytach): 1. fakty z życia AR i plotki na jego temat, 2. min. 2 konsekwencje plotek. 

Przebieg lekcji (metody i aktywności): 

 

1. Wprowadzenie do tematu: nauczycielka zleca, aby u. dobrali się w pary, rozdaje paski papieru z 

dwoma pytaniami i prosi o ich przedyskutowanie: 

 

Czy i dlaczego stałaś(eś) się kiedyś ofiarą plotki? 

Czy i dlaczego sam(a) kiedyś plotkowałaś(eś) na cudzy temat? 

 



2. Rozmowa na forum (wypowiadają się chętne(i)) - próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ludzie 

plotkują? Czy intencje plotkujących i skutki plotkowania muszą być złe [prośba o uzasadnienie 

stanowiska]?  

 

3. Podanie i zapisanie w zeszytach celu lekcji.  

 

4. Praca w parach: każda otrzymuje dwa krótkie artykuły ze zdjęciem z prasy plotkarskiej, a następnie 

przygotowuje odpowiedzi na pytania: Na podstawie jakich danych sformułowano wnioski? Czy są one 

wiarygodne? Jakie były przypuszczalne intencje autorki(a) artykułu? Jakie mogą jego być 

konsekwencje dla bohaterki(a)? 

 

Na forum odpowiadają wylosowane pary, inne dopowiadają. 

 

5. Praca w parach: każda zapisuje w zeszycie tabeli fakty i plotki nt. AR oraz min. 2 konsekwencje 

plotkowania na jego temat, a następnie czyta je na forum. Reszta klasy uzupełnia notatki. [załącznik - 

zawiera podpowiedzi dla nauczycielki, dzieci otrzymują pustą tabelkę] 

6. „Spektakl teatralny”: troje u. odgrywa scenę z powieści, w której AR wbija ojcu nożyczki w udo - 

punkt do zrealizowania w klasie wdrożonej w metody teatralne. 

 

7. Powrót do pytania: Dlaczego ludzie plotkują na temat AR? Czy intencje dzieci odgrywających plotkę 

muszą być złe [prośba o uzasadnienie stanowiska]?  

 

8. Podsumowanie: każda osoba odpowiada w zeszycie na pytanie: W jaki sposób mogłabym(bym) 

wykorzystać w życiu informacje lub przemyślenia z lekcji?  

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Podane w wzz. 

Praca domowa: 

Brak 

Materiały i pomoce dydaktyczne: paski z pytaniami, dwa artykuły ze zdjęciami z prasy plotkarskiej, 

patyczki. 

 



Załącznik dla uczących się 

FAKTY  PLOTKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik dla nauczycielki 

FAKTY (przykładowe) PLOTKI (przykładowe) 

1. Imię i nazwisko: Arthur Radley. 

2. Od 15 lat nikt w miasteczku go nie widział. 

3. Miał kłopoty z prawem jako nastolatek. 

4. Ojciec odmówił wysłania go do szkoły 

zawodowej i zamknął w domu. 

1. Nocami spaceruje po miasteczku i patrzy w 

okna. 

2. Jest złośliwy. 

3. Ma 6 ½ stopy wzrostu. 

4. Zabija i zjada (na surowo) szczury i wiewiórki. 

5. Orzeszki z drzewa rosnącego pod jego oknem 

są trujące. 

 


