
SCENARIUSZ  LEKCJI W KL.VI

Temat: Ten i tamten wrzesień (moje refleksje po przeczytaniu felietonu A. Kalinina „Wrzesień”)

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

- umie dostrzec w tekście literackim kontrast
- wie, czym jest narracja pierwszoosobowa (felieton)

      - potrafi powiedzieć kilka zdań o napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939
                  - redaguje notatkę w formie tabeli

Cele ścieżki edukacyjnej : Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.  Zapoznanie uczniów z 
ważnymi dla kraju rocznicami [...] Kształtowanie szacunku do własnego państwa.
Metody i techniki pracy: metoda tekstu przewodniego, metoda problemowa, heureza, dyskusja.
Formy pracy: indywidualna i grupowa.
Pomoce dydaktyczne: duży arkusz szarego papieru, mazaki, magnesy, fragment filmu 
dokumentalnego (lub prezentacja multimedialna) o napaści Niemiec na Polskę (nalot bombowców).

Czas: 1x45min.
                                                        Przebieg lekcji
1. Lekcję rozpoczynamy od głośnego odczytania tekstu „Wrzesień”. W czasie czytani 
uczniowie mają podkreślać linią prostą informacje o wrześniu „tamtym” i linią falistą informacje o 
wrześniu „tym”.
2. Następnie nanoszą informacje z tekstu do tabeli, którą nauczyciel przygotował na szarym arkuszu 
papieru i przyczepił do tablicy:        

„tamten” wrzesień-  leśniczówka stryja, pojenie koni przez polskich kawalerzystów na podwórku 
leśniczówki, stara studnia na podwórku, brak w leśniczówce telefonu, telegrafu, nowy leśniczy, 
niebo pogodne, spokój, nowa, asfaltowa droga

„ten” wrzesień- niemieckie samoloty na niebie, spadające bomby, pojawienie się uzbrojonych „po 
zęby” Niemców na motocyklach na podwórku, relacja polskiego żołnierza o napaści Armii 
Czerwonej na Polskę, rozstrzelanie dwóch polskich leśników przez Niemców, telefony komórkowe, 
faksy, brak starych drzew - wycięta jodła, cztery samochody na podwórku 

3. Po wypełnieniu tabeli  uczniowie dyskutują o różnicy w postrzeganiu rzeczywistości przez
    narratora, naocznego świadka tamtych i tych wydarzeń. 
4. Na podstawie tabeli uczniowie przygotowują notatkę: Tekst „Wrzesień” przekazuje nam wiele 
cennych wiadomości historycznych. Są one o tyle cenne, że przekazuje je narrator  naoczny świadek 
tamtych wydarzeń (narrator pierwszoosobowy). Okrucieństwo niemieckiego okupanta widoczne jest  
już w pierwszych dniach wojny. Bombardują bezlitośnie Polskę i zabijają niewinnych leśników,  
myśląc, że to żołnierze polscy. Z tekstu możemy się także dowiedzieć o nierównej walce polskich 
żołnierzy (kawalerzyści z końmi) z niemieckim okupantem „uzbrojonym po zęby” (broń, motocykle).  
Z tekstu również dowiadujemy się o innym okupancie- wojskach sowieckich, które zaatakowały 
Polskę ze wschodu.  
5. Na zakończenie lekcji  możemy pokazać uczniom fragment filmu o ataku na Polskę we
wrześniu 1939 roku lub przygotować prezentację multimedialną o początku II wojny światowej.


