
 

Lekcja oparta na 

fragmentach powieści H. 

Lee „Zabić drozda” 

Czas: 90 min Lekcja od poziomu klasy piątej 

 

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

problemowi odmienności [Artur Radley] i scharakteryzowaniu postaci wykluczonej ze społeczeństwa. 

 

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

Radleyowi, odróżnianie opisu od charakterystyki, charakterystyka postaci literackiej, uzasadnianie cech 

przez odwołania tekstu. 

 

Cele lekcji w języku nauczycielki: 

1. Uzasadnianie w oparciu o cytaty z tekstu cech bohatera literackiego. 

2. Tworzenie charakterystyki. 

 

Cele sformułowane w języku uczących się: 

Scharakteryzuję Artura Radleya. 

 

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

w zeszytach): charakterystykę AR z min. 5 cechami popartymi uzasadnieniem.  

Przebieg lekcji (metody i aktywności): 

 

1. Wprowadzenie: wyświetlenie na tablicy uproszczonej (dla celów zadania) definicji profilu 

psychologicznego: 

 

Profil psychologiczny - lista i wyjaśnienie czynników mających wpływ na motywację i podejmowanie 

decyzji przez postać w powieści.  

 



2. Postawienie pytania na forum: Jakie czynniki miały wpływ na charakter AR? U. wymieniają, jedna 

osoba zapisuje je na flipcharcie, np. relacje w rodzinie, miejsce zamieszkania, relacje społeczne, 

wydarzenia historyczne, status ekonomiczny, religia itd.  

 

3. Praca w 3-osobowych grupach: każda otrzymuje jeden czynnik, wyjaśnia, w jaki sposób wpłynął on 

na osobowość AR i jakie cechy charakteru wygenerował. 

 

4. Prezentacja prac grup: każda podaje min. 3 cechy i uzasadnia je, odwołując się do powieści. Reszta 

u. przedyskutowuje je i uzupełnia notatkę, zapisując min. 1 cechę związaną z danym czynnikiem. 

 

Punkt 4. można zrealizować, wypełniając profil psychologiczny - w załączniku. Grupy wyszukują mocne 

i słabsze strony Artura, określają typ jego charakteru, a wybór uzasadniają na forum. Zadanie może 

być poprzedzone wypełnieniem profilu przez uczennice(niów) dla siebie samych. 

 

5. Podsumowanie: zebranie notatek w charakterystykę z elementami opisu - dla chętnych jako 

wyzwanie pisaną w 1 os. lp. 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Podane w wzz. 

Praca domowa: 

Brak. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: profil psychologiczny, flipchart bądź tablica. 

 


