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SCENARIUSZ LEKCJI J ĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY ŚREDNIEJ 
PRZEPROWADZONY METOD Ą PROJEKTÓW 
 
Temat lekcji: 
 
Krótki przewodnik po „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. 
 
Cel główny: 
 
Zapoznanie uczniów z arcydziełem Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”; uwrażliwienie na 
piękno przyrody i zanikające zwyczaje szlacheckie; uświadomienie poczucia polskości  
i tożsamości narodowej. 
 
Cele szczegółowe: 
 
Uczeń: 
- zna realia, klimat, zwyczaje soplicowskiego – polskiego dworu 
- potrafi scharakteryzować bohaterów, opisać zwyczaje, potrawy, roślinność, stroje 

szlacheckie, wygląd dworu i zamku 
- potrafi interpretować fragmenty dzieła 
- umie wyszukać, selekcjonować, analizować i scalać informacje pochodzące z różnych 

źródeł 
- potrafi zaplanować i organizować swoją pracę 
- współpracuje w grupie z innymi uczniami 
- potrafi dzielić się swoją wiedzą z innymi 
- rozwija umiejętności kluczowe (plastyczne, muzyczne, recytatorskie, informatyczne) 
 
Pomoce dydaktyczne: 
 
- tekst „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 
- kaseta wideo z filmem „Pan Tadeusz” w reżyserii A. Wajdy 
- płyta CD z polonezem W. Kilara do filmu „Pan Tadeusz” 
- podręcznik do j. polskiego „Przeszłość to dziś” A. Nawareckiej D. Siwickiej 
- St. Falkowski „23 tajemnice Pana Tadeusza” 
- komputer z dostępem do Internetu 
- rzutnik pisma 
- magnetofon 
- stroje szlacheckie 
 
Metody pracy: 
 
projektów, elementy dramy, praca w grupach, analiza tekstów kultury, oglądowa, dyskusja. 
 
Projekt ma charakter międzyprzedmiotowy – integruje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas 
lekcji j. polskiego, historii, wiedzy o kulturze, biologii, geografii, technologii informacyjnej. 
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Łączy też treści ścieżek edukacyjnych: czytelniczo – medialnej, ekologicznej, regionalnej, 
europejskiej. Uczniowie samodzielnie zdobywają informacje i opracowują zagadnienia w 
formie zaproponowanej przez nauczyciela. Nauczyciel inspiruje, wspiera inicjatywy uczniów. 
Zasady współpracy miedzy nauczycielem a uczniami zostają ustalone i zapisane w postaci tak 
zwanego kontraktu. Projekt realizują 2-3-4-6 osobowe grupy. Czas realizacji projektu 
określony jest na okres 4 tygodni. W trakcie realizacji projektu odbywają się konsultacje z 
nauczycielem dostosowane do potrzeb uczniów.  
 
Realizacja projektu obejmuje 7 faz: 
 

1. Wprowadzenie w tematykę projektu. 
2. Sformułowanie i wybór tematów projektu - podział na grupy, przydział zadań dla 

członków zespołu. 
3. Omówienie instrukcji do projektu, opracowanie planu pracy (zasady prezentacji oraz 

system oceniania). 
4. Zawarcie kontraktu z uczniami na wykonanie projektu. 
5. Realizacja projektu – zbieranie informacji i wykonywanie zadań cząstkowych, 

konsultacje z nauczycielem.  
6. Zakończenie pracy – prezentacja i ocena projektów. 
7. Podsumowanie i wnioski. 

 
Instrukcja dla uczniów: 
 
Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie prezentacji, na którą złożą się samodzielnie 
wykonane przez uczniów: mapy, foliogramy, prezentacje multimedialne, album - przewodnik, 
karta menu, drzewo genealogiczne, zaproszenie oraz słuchowisko radiowe, pokaz mody, 
nauka tańca. Każda grupa otrzymuje inną instrukcję do wykonania zadania. 
 
 
Arkusz zadań 
 
GRUPA ZADANIE DO 

WYKONANIA 
ODPOWIEDZIALNE 
OSOBY 

POTRZEBNE 
MATERIAŁY 

OCENA ZA 
PREZENTACJĘ 

1 gr. 
(4 osoby) 

Soplicowo i okolice – mapa.  
- Wygląd dworu 
soplicowskiego  
(wygląd zewnętrzny i 
wewnętrzny, usytuowanie). 
- Historia zamku Horeszków. 
- Zaścianek Maćka 
Dobrzyńskiego. 
- Karczmy Jankiela 

 foliogramy 
 
 

 

2 gr. 
(4 osoby) 

Historia rodu Sopliców i 
Horeszków. 
- Drzewo genealogiczne rodu 
Soplicówi Horeszków 
(foliogramy). 

 kartony 
kredki 

 

3 gr. 
(4 osoby) 

Co można zjeść w Soplicowie? 
- Karta menu soplicowskiej 
kuchni 
(śniadanie, obiad, kolacja – 
potrawy: bigos, czarna 
polewka, chołodziec litewski, 
rosół staropolski, szparagi itp.). 

 blok techniczny 
pisaki 
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4 gr. 
(3 osoby) 

Soplicowskie rozrywki.  
- Zaproszenie na koncert 
Wojskiego i Jankiela. 
- W rytmie poloneza – kurs 
tańca.  

 płyta CD z 
polonezem 

 

5 gr. 
(4 osoby) 

Co warto przywieść z 
Soplicowa? 
- Oferta soplicowskiego sklepu 
- m.in. pokaz mody (stroje 
szlacheckie, pas słucki, 
wachlarz, krócica, kordelas, 
arcyserwis itp.). 

 stroje 
szlacheckie 

 

6 gr. 
(6 osób) 

Zwyczaje Sopliców – 
słuchowisko radiowe. 
- Klimat, rola etykiety 
 i obyczajowości Soplicowa 
(gościnność, zachowanie przy 
stole, powrót ze spaceru, 
polowanie, grzybobranie, 
zajazd, parzenie kawy, 
zaręczyny, zażywanie tabaki, 
wprowadzenie Zosi do 
towarzystwa). 

 magnetofon z 
możliwością 
nagrywania 
kaseta  

 

7 gr. 
(2 osoby) 

Soplicowo i jego mieszkańcy 
uwiecznieni na znanych 
obrazach i w filmie A. Wajdy - 
prezentacja multimedialna w 
Power Paint (malarstwo E. 
Andriollego,  
A. Kozakiewicza, A. 
Orłowskiego i in.) 
 

 komputer 
dyskietka 

 

8 gr. 
(4 osoby) 

Walory turystyczne Soplicowa 
(las, sad, ogródek Zosi, stawy, 
świątynia dumania) – 
przewodnik geograficzny po 
najciekawszych miejscach. 

 blok techniczny 
farby 

 

 
Zasady prezentacji: 
 

1. Prezentacja każdej grupy obywa się na lekcji j. polskiego (2 godziny) i ma charakter 
konkursowy. 

2. Prezentacja projektu nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. 
3. W prezentacji muszą wziąć udział wszyscy członkowie grupy. 
4. Prezentacja powinna zawierać różne formy przekazu: opis, charakterystykę, ocenę, 

pokaz, recytację i in. 
5. Ocena projektu uzależniona będzie od jakości wykonania prezentacji (estetyki, 

pomysłowości, strony graficznej i technicznej, poziomu merytorycznego), a także 
umiejętności zaprezentowania się (kultury słowa, precyzji wypowiedzi, wizualizacji, 
zaangażowania zespołu w pracę). 
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Arkusz oceny projektu 
 

PUNKTACJA GRUPA 
I 

GRUPA 
II 

GRUPA 
III 

GRUPA 
IV 

GRUPA 
V 

GRUPA 
VI 

GRUPA 
VII 

GRUPA 
VIII 

Forma prezentacji  
1 – 10 

        

Poziom 
merytoryczny 
1 – 10 

        

Kultura słowa 
1 – 10 

        

Zaangażowanie 
zespołu 
1 – 10 

        

Estetyka 
prezentacji 
1 - 10 

        

Ogólne wrażenie 
1 - 10 

        

Suma         

 
Uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 60 punktów. Ocenę najwyższą otrzymuje grupa, która 
zdobyła największą ilość punktów. Kolejne oceny zależą od skali ustalonej przez nauczyciela. 
Projekt zakłada wykonanie zadania domowego, które jest podsumowaniem zdobytych 
wiadomości. 
 
Podsumowanie: 
 
Na zakończenie uczniowie wspólnie z nauczycielem podsumowują lekcję. W formie dyskusji 
oceniają swoich kolegów, ich pomysłowość, zaangażowanie, wysuwają wnioski dotyczące 
formy lekcji oraz tego, co zapamiętali. 
 
Zadanie domowe: 
 
Wykonaj folder dla turystów reklamujący Soplicowo i okolice (technika dowolna). 
Wykorzystaj informacje z lekcji. 
 


