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nauczyciel j ęzyka polskiego 

w Gimnazjum w Główczycach 
 
 

Jak aktywizowa ć uczniów? 
Przykładowy scenariusz lekcji j ęzyka polskiego z wykorzystaniem  
metod aktywizuj ących, w  tym dramy. 
 
 
Aktywność i aktywizacja uczniów są w centrum zainteresowania 

nauczycieli, którzy chcą na zajęciach stworzyć takie warunki, by ich 
uczniowie odgrywali czynną role w realizacji zadań. Zdaję sobie sprawę, że 
głównym podmiotem oddziaływań aktywizujących są  sami uczniowie. Mają 
świadomość, że o efektach ich pracy decyduje branie na serio pod uwagę 
faktu, iż aktywność ucznia zawsze wiąże się z jego potrzebami i dążeniami, 
a te wynikają z motywów, jakie uczeń posiada.  

Warto zatem zająć się bliżej aktywnością i aktywizacją uczniów w 
procesie nauczania- uczenia się.  

W opracowaniu dwugodzinnej jednostki lekcyjnej: „Jakie zdarzenia 
poprzedziły akcję dramatu Sofoklesa „Antygona” i co stanowi istotę 
konfliktu” wykorzystałam następujące metody aktywizujące: burza mózgów, 
drzewko decyzyjne oraz gry dramatyczne. 

 
Język polski w klasie III gimnazjum 

Temat lekcji:  
                     Jakie zdarzenia poprzedziły akcję dramatu „Antygona” 
                      i co stanowi istotę konfliktu? 
Cele lekcji: 

• uczeń zna treść mitu o rodzie Labdakidów; 
• uczeń posiada wiedzę ogólną na temat autora tragedii; 
• ma świadomość, że tłumaczenie to niebagatelny element utworu; 
• wyróżnia elementy świata przedstawionego w utworze; 
• dostrzega problematykę ogólnoludzką poruszoną w utworze; 
• rozumie istotę konfliktu pomiędzy bohaterami; 
• potrafi wcielić się w role bohaterów utworu; 
• uczestniczy w dyskusji, wnioskuje, argumentuje. 

Pomoce : teksty utworu „Antygona”, polecenia w podręczniku, słownik  
mitologiczny, gazetka tematyczna: „W teatrze antycznym, 



karty zadań do drzewka decyzyjnego. 
 
 
Metody:  problemowa, praca z tekstem, poszukująca dyskusja, 
pogadanka, burza mózgów, drzewko decyzyjne, gry dramatyczne. 
 
Formy : indywidualna, zespołowa, grupowa. 

 
            

Przebieg lekcji: 
 
I wprowadzenie - ogólne  wrażenie  uczniów  na  temat utworu. 

ZADANIE : BURZA MÓZGÓW - tworzenie skojarzeń do utworu „Antygona” 
(poza imionami bohaterów). 

 

 
 

 
 

• Podanie tematu lekcji 
• Przedstawienie postaci autora „Antygony” 

Zapis najważniejszych informacji do zeszytu: Sofokles- grecki poeta- 
dramaturg. Żył w V w. p.n.e. jeden z twórców teatru światowego obok 
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Ajschylosa i Eurypidesa. Napisał 123 sztuki, do dziś w całości 
zachowało się siedem. Wprowadził na scenę trzeciego aktora. 

• Informacje o języku i stylu utworu.(Przeczytanie początkowych 
wersów) 

- Zwrócenie uwagi na różne tłumaczenie utworu. Informacja 
nauczyciela o Kazimierzu Morawskim- znawcy antyku z pocz. XX w.  
- Szyk przestawny, użycie przestarzałego przymiotnika dzierżawczego, 
np. Edypowych. 
- Przerzutnie, styl dostojny. 
 
II Część główna 

• Historia rodu Labdakidów- sprawozdanie uczniów z treści 
przeczytanego w domu mitu. Pozytywne komentowanie przez 
nauczyciela zaawansowania językowego uczniów. 

• Zapis notatki- wykonanie zadania 1 s. 25 w podręczniku „Świat w 
słowach i obrazach”. 

 
Przystępując do omówienia dramatu „ Antygona”, musimy poznać 
zdarzenia poprzedzające akcję, a odnosząc się do dziejów domu 
skazanego na zagładę. Jest to dom Lajosa w Tebach. Lajos zgrzeszył. 
Klątwa wyroczni delfickiej spada z kolei na jego syna, Edypa. Gdy po wielu 
męczarniach Edyp umiera, pozostawia dwóch synów, Eteoklesa i 
Polinejkesa, którzy w kłótni zakończonej walką zabijają się wzajemnie. 
Braci poróżniła chęć władzy. Wygnany z Teb Polinejkes wszczął bunt 
przeciwko bratu. Królem Teb zostaje Kreon. 

 
Wyodrębnienie elementów świata przedstawionego w utworze. 

• Świat przedstawiony: XIII w. p.n.e., mityczne Teby, akcja 
rozpoczyna się przed świtem, Antygona chce pogrzebać 
zmarłego brata. 

• GRY DRAMATYCZNE: 
- Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy i stawia problem „Czy 
pogrzebać Polinejkesa?” 
- Zadaniem uczniów jest wcielenie się w role: I gr.-Antygony, II gr.-
Ismeny, III gr.- Hajmona, IV gr.-Kreona. 
- Wywoływane przypadkowo z poszczególnych grup osoby prowadzą 
rozmowy, np. Antygona z Kreonem, Ismena z Antygoną, Hajmon z 
Antygoną, Hajmon z Kreonem,  
- Jeśli osoba występująca na środku ma problem z zadaniem, pozostali 
członkowie grupy wspierają ja pytaniami i odpowiedziami  



- Następnie uczniowie dzielą się wrażeniami precyzują stanowisko 
wobec problemu bohaterów dramatu. Wyciągają wnioski, na czym 
polega istota konfliktu w dramacie. 
 

• Przedstawienie istoty konfliktu, który jest główną sprawą 
dramatu. Dyskusja na temat, które z postaci są stronami 
konfliktu. Co jest przyczynach antagonizmu? 

 
Wnioski: 
Istota konfliktu w dramacie polega na sprzecznych racjach bohaterów. 
Postacie w tragedii reprezentują postawy przeciwne, nie do 
pogodzenia:  

Pary antagonistyczne: 
1. Antygona i Kreon 
Antygona, kierując się prawem boskim, chce pogrzebać zmarłego 
brata. Kreon, kierując się prawem państwowym, chce ukarać zdrajcę i 
zabrania pochówku. 
2.Antygona i Ismena 
Siostra głównej bohaterki początkowo nie podziela jej poglądów. 
Kieruje się strachem, nie chce przeciwstawiać się rozkazowi Kreona. 
3. Hajmon i Kreon 
Hajmon solidaryzuje się z zachowaniem Antygony. Kreon jest 
oburzony stanowiskiem syna. 
 

• Dyskusja 
Wyróżnienie problemów ogólnoludzkich poruszonych w dramacie: 
problem winy i kary, władzy, konflikt pokoleń, problem Fatum, które 
ciąży nad losem człowieka. 
 

• ZADANIE:  DRZEWKO DECYZYJNE- praca w grupach 
dwuosobowych 

Postawienie problemu: Postaw się w sytuacji Antygony. Jakiego 
wyboru mogła dokonać i jakie mogły być tego konsekwencje? 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           „DRZEWKO DECYZYJNE”  
Postaw się w sytuacji Antygony. Jakiego wyboru mogła dokonać i jakie mogły być 
tego konsekwencje. 
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Omówienie wyników pracy i wyciągnięcie wniosków na temat: Na czym 
polega tragizm bohaterów? 

 
III Podsumowanie  
Próba odpowiedzi na pytanie: Co stanowi główny temat  utworu i 
dlaczego Antygona jest bohaterką tragiczną? 
  
Wnioski:  Tematem utworu Sofoklesa jest ostatnie ogniwo rodu 
Labdakidów. Tytułowa bohaterka walczy z królem o godność swojego 
rodu, o prawo pochowania brata z szacunkiem i zgodnie z nakazami 
religijnymi. Jest postacią tragiczną, wplątaną w konflikt, z którego nie 
ma pozytywnego wyjścia. Przeciwstawiając się Kreonowi, została 
skazana na śmierć. Gdyby podporządkowała się woli króla, nigdy nie 
zaznałaby spokoju sumienia. 
 
IV Praca domowa  
W tekście tragedii zaznacz fragmenty dotyczące charakterystyki 
głównej bohaterki. 
 
 
Powyższa lekcja została zrealizowana w korelacji z przedmiotem 

historii. Uczniowie wykazali się znajomością mitu, mogli opowiedzieć 
dodatkowe ogniwa łączące się z mitem o Labdakidach, np. historię zagadki 
Sfinksa. 

Metody aktywizujące: burza mózgów, drzewko decyzyjne, gry 
dramatyczne- podniosły atrakcyjność lekcji i spowodowały większe 
zainteresowanie tematem. Szczególnie drzewko decyzyjne pomogło 
zrozumieć uczniom motywy postępowania tytułowej bohaterki utworu oraz 
przewidzieć konsekwencje innego niż w tragedii wyboru.  

Uczestnictwo w grach dramatycznych umożliwiło uczniom przeżycie 
określonego problemu, pomogło zrozumieć siebie i bohaterów na poziomie 
emocji i uczuć, dostarczyło bezpośredniego doświadczenia, 
przekraczającego zakres zwykłej informacji, wzbogacającego wyobraźnię. 

 
 
Bibliografia:   Krystyna Ran, Ewa Ziętkiewicz „Jak aktywizować  
uczniów”, Oficyna Wydawnicza Poznań 2000 
 
 


