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KONSPEKT LEKCJI J. POLSKIEGO W KLASIE III 
                 GIMNAZJUM 
 
 Temat: Miłość na kartach literatury. 
 
Cele ogólne: 
- uświadomienie uczniom znaczenia miłości w życiu człowieka oraz jej wpływu 
na sposób myślenia, zachowania i postępowania postaci literackich; 
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 
 
Cele operacyjne: 
- uczeń zna pojęcie miłości i potrafi je zdefiniować; 
- podaje wyrazy bliskoznaczne do rzeczownika miłość; 
- potrafi zgromadzić związki frazeologiczne związane z tematem  
  miłości; 
- nazywa uczucia i stany emocjonalne, które towarzyszą zakochaniu; 
- potrafi selekcjonować materiał literacki, wskazując odpowiednie 
  fragmenty tekstu; 
- potrafi stosować technikę dramy; 
- potrafi syntetyzować wiedzę na temat miłości. 
 
Metody i formy pracy: inscenizacja improwizowana , 
  stop-klatka, „słoneczko”, praca w grupach, praca indywidualna 
 
Pomoce dydaktyczne: 
- teksty obrazujące miłość: Wiliam Szekspir - „Romeo i Julia”, Józef Bedier- 
„Tristan i Izolda”, Jan Parandowski-„Orfeusz i Eurydyka” 
Jan Parandowski- „Orfeusz i Eurydyka”,  Henryk Sienkiewicz-„Quo vadis”, 
Mickiewicz -„Do M***”, F. Karpi ński-„ Laura i Filon”; 
teksty z wątkiem miłosnym: Stefan Żeromski- „Syzyfowe prace”, Henryk 
Sienkiewicz- „Krzyżacy”,Irena Jurgielewiczowa-„Ten obcy”. 
- kolorowe karteczki, markery, klej, arkusze papieru; 
- „Słownik frazeologiczny języka polskiego”, „Słownik języka polskiego” 
 
 CZAS: 90 minut 
         PRZEBIEG LEKCJI:  

1. Wprowadzenie do lekcji: 



Nauczyciel pokazuje wycięte z brystolu serce, „otwiera” je i pyta symbolikę 
serca. Następnie umieszcza na tablicy, a uczniowie zapisują na wewnętrznej 
stronie serca wyrazy bliskoznaczne do rzeczownika miłość 
 
2. Zabawa skojarzeniowa- „słoneczko”. 
Uczniowie zapisują na kolorowych karteczkach wyraz, który kojarzy się z 
uczuciem odwzajemnionej miłości i przyklejają na planszy tworząc 
„słoneczko” 

                            
                                    ufność                             radość 
 
                czułość                                                                        tęsknota 
 
                         
                     oszołomienie                                      euforia 
 
 
                                                 
Na podstawie wykonanego ćwiczenia uczniowie podają własną definicję 
miłości, korzystając z zebranego słownictwa.. Konfrontują ją z definicją 
słownikową. 
Nauczyciel uświadamia, że miłość ma wiele tonów i odcieni, po czym podaje 
polecenie, aby zapisać na kolorowych kartkach wyraz, który oddaje uczucia 
towarzyszące miłości nieszczęśliwej (z różnych powodów) 
 
 
                                                  
                                           smutek                                    bezsilność 
 
                  
             tęsknota                                                                  rozpacz 
 
                              
                             
                          przygnębienie                      rozgoryczenie 
 

3. Prowadzący zapisuje na tablicy temat lekcji  oraz jej motto: 
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący” 
                                                         ( Św. Paweł: Hymn o miłości) 

4. Praca w grupach- wybranie lidera i sprawozdawcy. 
Uczniowie zostają podzieleni na 5 grup i otrzymują kartki z poleceniami, 
aby:  



a) Wypisać ze „ Słownika  frazeologicznego języka polskiego”: 
 -określenia cech miłości (wyrażenia); 
 -związki frazeologiczne charakteryzujące uczucie szczęśliwej miłości 
(zwroty); 
b)Ułożyć z nimi zdania. 

      Sprawozdawcy prezentują pracę grup. 
5. Inscenizacja improwizowana 
Każda grupa otrzymuje inny, przygotowany przez nauczyciela utwór 
.Wybiera najważniejszy fragment, który ściśle potwierdza motyw miłości na 
kartach literatury. Grupa „kreuje” parę „aktorów” lub jednego, którzy 
zaprezentują fragment tekstu w formie inscenizacji improwizowanej. 
 
6. Stop-klatka (inscenizowanie tekstów) 
• np. Co czujesz, gdy słyszysz następujące słowa z ust ukochanej osoby? 

Nauczyciel odczytuje fragment tekstu: „……..”.Pytanie jest kierowane do 
„Romea”. 

• Co chcesz osiągnąć poprzez wyprawę do Hadesu? 
     Pytanie jest kierowane do „ Orfeusza”. 
      
    Według powyższego wzoru inscenizowane są poszczególne  
    teksty- każda grupa prezentuje się przez 5 minut 
    7.Ostatni etap lekcji- podsumowanie . 
       Wnioski: 
     -  Uczniowie wymieniają zakochane pary literackie. 
     -  Próbują określić znaczenie miłości w życiu ludzkim. 
     - Odpowiadają na pytanie: Czy prawdziwe uczucie zawsze 
       oznacza szczęście? 
8. Ewaluacja: próba oceny własnej pracy- odpowiedzi na anonimowych 
kartkach. 
9. Zadanie domowe. 

      Zapisz wywiad z bohaterem literackim, który „pojawił się” na 
     dzisiejszej lekcji. Zastosuj słownictwo oddające uczucia i stany 
     emocjonalne. 


