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Konspekt lekcji języka polskiego w klasie II technikum zawodowego
i liceum

Autor konspektu: Bogumiła Pilszak

Temat: „Oda do młodości” jako wyraz optymizmu i wiary w młodość

Zadania lekcji w zakresie:

1) wiadomości

- uczeń przypomina wiadomości z poprzedniej lekcji dotyczące utworu A. Mickiewicza;
- uczeń utrwala wiedzę na temat postaci mitologicznych przywołanych w tekście „Ody do

młodości”;

2) umiejętności:

- uczeń odczytuje „Odę do młodości” jako wiersz programowy młodzieży polskiej po
zapoznaniu się z kontekstem historycznym i kulturowym utworu;

- uczeń dostrzega w tekście wiersza odwołania mitologiczne i potrafi je uzasadnić;
- uczeń potrafi posługiwać się cytatami z „Ody do młodości”, dostrzegając literackie

inspiracje i odwołania do tego utworu;
- uczeń rozwija sprawność analizy składniowej utworu poetyckiego poprzezćwiczenia

analityczne;
- uczeń doskonali umiejętność symbolicznego odczytywania sensu utworu;
- uczeń umie wyróżnić w utworze lirycznym poszczególne obrazy metaforyczne;
- uczeń kształci sprawność indywidualnej interpretacji cudzych sądów, uzasadniając myśl

M. Jastruna;
- uczeń rozwija swoją wyobraźnię poprzez przekład utworu poetyckiego na obraz

plastyczny;

3) postaw:

- uczeń uwrażliwia się na piękno poetyckiego słowa;

Typ lekcji: Schemat lekcji oparty na metodzie heurystycznej

Metody, strategie i techniki dydaktyczne: heureza, metoda praktyki pisarskiej, przekład
intersemiotyczny, elementy metody problemowej.
Środki dydaktyczne:
Podręcznik dla kl. II technikum zawodowego i liceum.

Formy organizacji nauczania: praca indywidualna
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Tok lekcji

Ogniwo lekcji Czynności nauczyciela Czynności ucznia Uwagi
I. Sprawdzenie
pracy domowej

- Jakie odwołania do
mitologii odnaleźliście
w utworze Adama
Mickiewicza?

- Dlaczego, Waszym
zdaniem, poeta
przywołuje akurat te a
nie inne postacie? W
jakim celu nawiązuje
do tradycji antycznej?

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie wskazują na
Heraklesa jako symbol siły,
energii i heroizmu.
Jego małżonka Hebe to
personifikacja młodości.

II. Opracowanie
nowego materiału

- Spróbujcie zanalizować
utwór pod kątem jego
składni w wierszu? O
czym toświadczy?

- Zastanówcie się nad
przekładem tego
wiersza na obraz
plastyczny? Zróbcie
szkic takiego obrazu,
jak przedstawilibyście
świat ludzi młodych, w
jaki sposób
ukazalibyście starość?

- W swoich obrazach
zwróciliście uwagę na
przestrzeń. Co ją
charakteryzuje?

- W jaki sposób na
schemacie można by
przedstawić emocje
podmiotu lirycznego?

Uczniowie dostrzegają w
tekście utworu przewagę
zdań rozkazujących.
Zauważają również
obecność równoważników
zdań, które pozwalają
odczytywać utwór jako
rozkaz wojenny, hymn
bojowy.
Uczniowie szkicują
ilustrację wiersza,
następnie omawiają swoje
prace.

Opozycja nieba i ziemi.
Jest to przestrzeń
niezmierzona, kosmiczna,
rozległa, obejmująca cały
świat.
Uczniowie rysują w
zeszytach następujący
schemat:

przekład
intersemiotycz
ny
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- Oda, która powstała w
1820 r. Przez całe
dziesięciolecia była
wierszem programowym
młodzieży polskiej. Jak
myślicie, dlaczego?

twórczy entuzjazm
ZWYCIĘSTWO młodości

• energia szturmu do
„sławy grodu”

• pogarda wobec „płozów
w skorupie”

• młodzieńczy „zapał” w
locie

Uczniowie odpowiadają
III. Zebranie i
usystematyzowani
e materiału

- Jakie są Wasze
wrażenia po lekturze i
omówieniu tego
utworu?

- Ten wiersz, o czym
przekonacie się w
szkoleśredniej, jest
żywym źródłem
literackich inspiracji,
haseł, cytatów i
odwołań. Do utworu
Mickiewicza
nawiązywał Słowacki w
swojej „Odzie do
wolności” oraz Przyboś
w „Odzie do
turpistów”.

Swobodne wypowiedzi
uczniów

IV. Praktyczne
zastosowanie
nowego materiału

- Posłuchajcie co na
temat „Ody do
młodości” napisał poeta
współczesny
Mieczysław Jastrun.
Oto jego słowa:

„Utwór Adama
Mickiewicza to, hymn
młodości, wiersz
nieprzystosowany do warg
delikatnych, ale mówiony
całą gębą, na całyświat

Uczniowie zapisują
stwierdzenie M.Jastruna do
zeszytów.
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teraźniejszy i potomny.”
- Jak rozumiecie te

słowa? Wykorzystując
wiadomości z ostatnich
lekcjo oraz własne
przemyślenia,
spróbujcie napisać w
kilku zdaniach
interpretację tego
stwierdzenia.

Nauczyciel dokonuje
korekty pomysłów,
wprowadzając ewentualne
poprawki, uwagi i
zastrzeżenia

Uczniowie indywidualnie
interpretują słowa poety,
następnie prezentują swoje
propozycje.

V. Zadanie pracy
domowej

Waszym zadaniem
domowym będzie
nauczenie się na pamięć
utworu.

Uczniowie notują w
zeszytach zadanie domowe.


