
Scenariusz lekcji w kl. VI na podstawie tekstu „Podziemne  miasto” K. Szymeczko.

PRZEBIEG LEKCJI 

 Temat: Nie możemy o nich zapomnieć...
             (moja refleksja po przeczytaniu tekstu „Podziemne miasto” K. Szymeczko)

Cele: doskonalenie umiejętności odbioru utworu epickiego, a przez nie przybliżenie wydarzeń 
historycznych i określenie ich wpływu na współczesne życie.

Uczeń:
-zna podstawowe informacje o powstaniu warszawskim (data, miejsce walk, uczestnicy)
-potrafi zaśpiewać piosenkę „Warszawskie dzieci”
-potrafi wymienić elementy świata przedstawionego (autor, narrator, bohater,czas i miejsce akcji)
-umie wyjaśnić tytuł  utworu -„Podziemne miasto”
-redaguje notatkę z lekcji

Cele scieżki edukacyjnej: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Próba określenia współczesnej 
postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Metody i techniki pracy: metoda tekstu przewodniego, metoda problemowa, dyskusja, ekspozycja.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Pomoce dydaktyczne: magnetofon + płyta z piosenką „Warszawskie dzieci”, kartki papieru A4, 
mazaki, klej, dokładny, powiększony plan miasta Warszawa (z nazwami dzielnic i ulic), fotografie 
lub zdjęcia z ruinami Warszawy z czasów wojny i podobne zdjęcia ze współczesnym wyglądem 
stolicy).
Czas : 1x45min.           
                                                           Przebieg lekcji
1. Lekcję rozpoczynamy wysłuchaniem piosenki „Warszawskie dzieci” (krótka dyskusja o 
determinacji walczących, broniących stolicy ze wszystkich sił).
2. Następnie głośno czytamy tekst „Podziemne miasto” (wyjaśniamy pojęcia:narrator 
trzecioosobowy, bohater Witek, czas i miejsce akcji - plan Warszawy itp.)
3. Skupiamy teraz uwagę na głównym bohaterze -Witku zwanym „Orlikiem” (młody chłopiec, 
goniec, łącznik w czasie powstania warszawskiego, przenosi informacje między walczącymi 
oddziałami polskimi; odważny, dzielny, zdeterminowany, sprytny, wesoły).
4. W grupach czteroosobowych uczniowie przygotowują po 4 pytania do Witka np. Czego bał się 
najbardziej? Dlaczego był łącznikiem? Kto był dla niego autorytetem, kogo podziwiał najbardziej? 
Jakie cechy charakteru najbardziej pomogły mu być łącznikiem?  Co mu przeszkadzało w byciu 
łącznikiem?
5. Kartki z pytaniami przypinamy do tablicy. Jeden uczeń je czyta, inni starają się na nie 
odpowiedzieć, wcielając się w postać Witka.
6. Teraz nauczyciel zestawia zdjęcia zniszczonej Warszawy z tekstem opisującym miasto w czasie 
powstania warszawskiego np. „Na ulicach zbudowano barykady. Niemcy burzyli budynek po 
budynku. Zdecydowali się zrównać z ziemią miasto. Miasto płonie, ziemia drży.”
7.  Teraz następuje wyjaśnienie tytułu utworu:  W czasie powstania warszawskiego polscy żołnierze 
głównie przemieszczali się z dzielnicy do dzielnicy kanałami (cuchnące ścieki, brud, szczury). Był to  
jedyny sposób dotarcia do odległych części miasta, gdyż po ulicach poruszali się tylko Niemcy.  
8. Uczniowie oglądają  teraz plan Warszawy i zaznaczają drogę, którą przemierzył Witek.
Proponuję, aby notatką z lekcji był list uczniów do Witka „Orlika”:



Drogi Witku!
          Na początku listu serdecznie Cię pozdrawiamy i wyrażamy swój podziw za Twoją odwagę.  
Współczujemy Ci bardzo z powodu tego, że świat, w którym żyjesz, to ruiny domów, ulice z  
barykadami, wybuchy bomb, obskurne kanały, ogień, łapanki, egzekucje i obozy zagłady.
          Kiedy żołnierze Armii Krajowej postanowili sprzeciwić się wrogowi i doprowadzili do 
wybuchu powstania warszawskiego, wielu młodych chłopców, takich jak Ty, „Orliku”, postanowiło 
walczyć z niemieckim okupantem jak dorośli. Takich jak Ty, Witku, podziwiamy za organizowanie 
małego sabotażu, malowanie na murach kotwicy, za zrywanie hitlerowskich flag, wybijanie szyb w 
sklepach i lokalach dla najeźdźców, za bycie gońcem i łącznikiem. Czy nie bałeś się, że zginiesz w 
czasie takich antyhitlerowskich akcji?
          Wiemy, że byłeś łącznikiem przenoszącym rozkazy do odległych oddziałów. Przemierzałeś 
wtedy wiele ulic ostrzeliwanych przez wroga i szczęśliwie docierałeś do celu. Jak to robiłeś? 
           Najbardziej jednak cenimy Twój hart ducha i poczucie humoru. Ani razu nie zapłakałeś i nie  
narzekałeś na swój los. Pogwizdywałeś sobie i śpiewałeś piosenki pełne optymizmu i wiary w 
zwycięstwo Polaków.
           Kończąc dziękujemy Ci, Witku, bo dzięki Tobie i takim jak Ty żyjemy teraz w wolnej Polsce.
                                                                         Uczniowie kl.VI ze SP w Wilkowicach

9. Lekcję kończy dyskusja o współczesnym znaczeniu słowa „patriotyzm”.  Uczniowie zastanawiają 
się, czym jest miłość do ojczyzny w modnej dzisiaj drodze Polaków do różnych krajów Europy, 
(który kraj wybrać, czy warto wyjeżdżać, co zyskamy lub stracimy opuszczając ojczyznę, itp.). 

                                                  


