
Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie VI szkoły podstawowej 

zgodny z programem nauczania i podręcznikiem „Słowa na start” 

 

Klasa: VIb 

Czas: 45’ 

Temat:  

              W świecie wyobraźni. Z. Herbert „Pudełko zwane wyobraźnią. 

Cele: 

 Uczeń potrafi: 

 wyjaśnić pojęcie wyobraźnia, 

 analizować wiersz oraz wykorzystać treść utworu do popierania swoich wypowiedzi, 

 określić nastrój wiersza, 

 wskazać środki stylistyczne i określić ich funkcję w utworze, 

 sensownie wypowiedzieć się na określony temat, 

 czytać tekst literacki ze zrozumieniem. 

Metody i formy pracy: burza mózgów, pogadanka heurystyczna, dyskusja, praca z tekstem,  

                                       przekład intersemiotyczny, praca w grupach, twórczość własna  

                                       uczniów. 

Środki dydaktyczne: podręcznik, kartki samoprzylepne, arkusz do burzy mózgów.. 

 

 

Tok lekcji: 

 

1. Nauczyciel pokazuje uczniom pudełko i pyta, co może w nim być. Uczniowie próbują 

odgadnąć. Następuje otwarcie pudełka – wewnątrz jest następne. Znowu pada pytanie 

o zawartość i zgadywanie. W ten sposób uczniowie docierają do karteczki z napisem 

WYOBRAŹNIA. Nauczyciel informuje, że każdy z nas posiada takie pudełko i może 

w nim znaleźć, co tylko zechce. Należy tylko to pudełko otworzyć. 

 

2. Na tablicy wiszą wyrazy, z których uczniowie tworzą trzy związki wyrazowe.  

a. Przemawiać do wyobraźni. 

b. Widzieć coś oczyma wyobraźni. 

c. Działać na czyjąś wyobraźnię. 

 



3. Nauczyciel pyta, jaki wyraz łączy je ze sobą (WYOBRAŹNIA), a następnie 

informuje, że ten właśnie wyraz będzie słowem kluczowym zajęć. Podanie tematu 

lekcji: 

                                         

4. Nauczyciel pyta uczniów: Co to jest wyobraźnia? (uczniowie samodzielnie, pod 

kierunkiem nauczyciela tworzą definicję). Jaka może być wyobraźnia? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

5. Dyskusja na temat tego, co może rozbudzić wyobraźnię człowieka – słowa, dźwięki, 

zapachy, kolory. 

6. Nauczyciel odczytuje wiersz „Pudełko zwane wyobraźnią”, uczniowie słuchają z 

zamkniętymi oczyma. Zwrócenie uwagi na to, że słowa również mogą pobudzić 

wyobraźnię. 

7. Przypomnienie definicji nastroju i próba określenia nastroju przeczytanego wiersza. 

8. Wykonanie polecenia 3 ze strony 86 w podręczniku. 

9. Przypomnienie definicji środków językowych (epitet, porównanie, przenośnia, 

ożywienie), podanie przykładów z wiersza. Zapisanie notatki. 

10. Praca w małych grupach: tworzenie niezwykłych obrazów poetyckich poprzez 

naśladownictwo warsztatu poety – próby twórczości własnej. Każda grupa tworzy 

obraz poetycki na wzór jednej zwrotki. 

11. Próba wyjaśnienia tytułu wiersza. 

12. Zadanie domowe:  

                                         Przywołaj w wyobraźni obraz poetycki z wiersza  namaluj go. 
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