
Lekcja 1. poświęcona 

„Katarynce” B. Prusa 
Czas: 90 min Lekcja od poziomu klasy piątej 

 

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

analizie tekstu „Katarynki” B. Prusa. 

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: znajomość wyznaczników rodzajów literackich, środków 

stylistycznych. 

 

Cele lekcji w języku nauczycielki: 

1. Wyrabianie nawyku korzystania ze słowników internetowych, w tym SJP. 

2. Wprowadzenie pojęć: archaizm, neologizm, kolokwializm. 

3. Wyszukiwanie informacji w tekście. 

 

Cele sformułowane w języku uczących się: 

Przespaceruję się po XIX-wiecznej Warszawie. 

 

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

w zeszytach): 1.  

Przebieg lekcji (metody i aktywności): 

 

1. Podanie i zapisanie w zeszytach celu lekcji.  

 

2. Monitorowanie rozumienia celu: wszyscy wyjaśniają na tabliczkach (lub białych kartkach), jak 

rozumieją cel - własnymi słowami - i podnoszą je do góry lub nauczycielka prosi kilka osób o parafrazę. 

Następnie każda(y) zapisuje ją w zeszycie. 

 

3. Praca wstępna w parach z internetowym „Słownikiem Języka Polskiego” - translacja archaicznych 

wyrazów z tekstu na współczesną polszczyznę: nauczycielka najpierw sprawdza zrozumienie 

wybranych wyrazów, a następnie wręcza parom słowa do sprawdzenia i opracowania (znaczenie + 

rysunek) - efektem jest mały słownik archaizmów. 



 

Wprowadzenie pojęć: archaizm, neologizm, kolokwializm. 

 

 4. Projekcja filmu „Katarynka” z 1967 roku: https://www.youtube.com/watch?v=jEgHTgybVF0. 

 

5. Praca w 3-osobowych grupach: pierwsza - na podstawie trasy spaceru pana Tomasza  tworzy 

fragmenty mapy XIX-wiecznej Warszawy, zaznaczając na niej najważniejsze ze względów kulturowych 

lub historycznych budynki, np. pałace Małachowskich, Branickich czy Prymasowski, Pałac Paca-

Radziwilłów, Collegium Nobilium, Pałac Krasińskich, place Teatralny i Bankowy, oraz wiążąc je z 

wydarzeniami kulturowymi lub historycznymi, np. Collegium Nobilium a reforma szkolnictwa, Pałac 

Paca-Radziwilłów a Powstanie Listopadowe, druga - wychwytuje w tekście informacje na temat XIX-

wiecznej budowy i funkcjonowania domów mieszkalnych (dozorca, zamykanie bramy, rozkład 

mieszkań w zależności od warstwy społecznej, do której się należy, wynajem, a nie własność, czynsze), 

a następnie wycina z kartonu dom pana Tomasza, na kolorowo zaznacza jego poszczególne elementy 

oraz lokuje mieszkańców, trzecia - rozrysowuje wygląd oraz wyposażenie XIX-wiecznego mieszkania, 

czwarta - wychwycenie w tekście wszelkich informacji na temat XIX-wiecznej Warszawy, np. podziału 

na klasy społeczne, sposobu zarobkowania (chałupnicza praca kobiet), wyglądu, fryzur i ubioru 

mieszkańców, wykorzystywanych urządzeń technicznych, teatru i aktorów, ulicznych muzykantów – 

katarynek. 

 

6. Podsumowanie: prezentacja pracy grup lub gadająca ściana. W przypadku klas warszawskich lub 

mieszkających w pobliżu lekcję może zwieńczyć spacer po stolicy. 

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Podane w wzz. 

Praca domowa: 
 
Materiały i pomoce dydaktyczne: paski papieru na archaizmy, projektor do filmu, załączniki z opisem 

zadań dla grup. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEgHTgybVF0

