
Konspekt lekcji w klasie II  
 

I. TEMAT LEKCJI:  A.C. Пушкин и его поэзя.   
 

II. CELE LEKCJI: 
 
Językowo – komunikacyjny: 
- zapoznanie z nowym słownictwem, 
- kształtowanie sprawności rozumienia tekstu ze słuchu, 
- kształtowanie umiejętności czytania (recytowania) poezji, 
- rozwijanie twórczego, logicznego myślenia. 

         
      Operacyjne: 

- uczeń wie, rozumie: 
• znaczenie słów, 
• treść wysłuchanego utworu poetyckiego, 
- uczeń potrafi: 
• ułożyć zdania według kolejności, 
• uzupełnić tekst z lukami, 
• dokonać porównania tekstu w j. polskim i j. rosyjskim, 
• nazwać niektóre utwory Puszkina i opowiedzieć o nim krótko, 

        
       Poznawczy: 
               Znaczenie twórczości A. Puszkina. Kształtowanie wrażliwości                    
uczniów na piękno jego poezji. 
 

III. POMOCE DYDAKTYCZNE: 
- rozsypanka zdaniowa, 
- tekst z lukami, 
- podręcznik + kaseta magnetofonowa, 
- portret Puszkina, 
- niektóre utwory A. Puszkina w j. polskim lub rosyjskim. 
 

IV. FORMY PRACY:  
- indywidualna, 
- zbiorowa, 
- w parach. 
 

V. PRZEBIEG LEKCJI: 
1. Moment organizacyjny: 
• powitanie, 
• sprawdzenie listy, 
• zapisanie tematu. 



2. Moment konwersacyjno – powtórzeniowy: 
О ком мы говорили на последнем уроке? 
Когда родился А. Пушкин?............ Przypomnienie dzieł Puszkina.  
Prezentacja niektórych utworów, wystawka. 
Uczniowie w parach dostają tekst  o Puszkinie. Jedni mają za 
zadanie uzupełnić tekst z lukami, drudzy uporządkować zdania. 
(A) A. C. Пушкин великий русский............, гениальный художник 
............, родился в июне............ года в Москве. Он писал: стихи, 
............, ............, ............ и сказки. Его произведения издаются до 
сих пор на многих языках............, в том числе и на............ 
(B) Zdania są pełne. Zmieniono tylko ich kolejność. 
3. Prezentacja tematu: 
- przygotowanie do wysłuchania tekstu z kasety- wypisywanie  
 słówek na tablicy: 
туча- chmura 
луна- księżyc 
поневоле- mimo woli (wbrew własnej woli) 
 
 
           -природы (przyrody) 
тема   -свободы (wolności) 

-любвьи (miłości) 
 

              - ćwiczenia ustne – chóralne powtarzanie słów,  
              - odtworzenie tekstu z kasety (uczniowie mają zwrócić uwagę 
                na tematykę poszczególnych utworów), 
              - uwagi dotyczące treści utworów (powstania utworów), 
              - powtórne odtworzenie z kasety, 
              - ćwiczenia ustne – która tematyka jest ważna, która ich  
                interesuje............ 
              - chwila na samodzielne czytanie tekstów, 
              - czytanie utworów (zwracanie uwagi na recytację), 
              - przepisanie słówek, 
              - informacje nauczyciela dotyczące relacji między Puszkinem i 
                Mickiewiczem, 
              - analiza pierwszej zwrotki utworu „Trzech Budrysów”  w j. 
                polskim i rosyjskim . Uczniowie dzielą się na grupy. 
               Każda dostaje słówka w j. rosyjskim przetłumaczone na j. polski i  
               porównuje teksty w obu językach: 
               Литвин- Litwin 
               толковать- wyjaśniać, tłumaczyć 
               молодец- zuch 
               чинить- reperować, naprawiać 



               лошади- konie 
               точить- ostrzyć 
              4. Utrwalenie wiadomości: 
               Na tablicy przypinamy dużą kartę papieru, na środku piszemy  
               - uczniowie dostają małe karteczki, na których piszą 
                                  wszystko co kojarzy się im z poetą. Następnie przyklejają     
              swoje kartki na dużym papierze. 
              5. Praca domowa. 
                 Uczniowie dostają test, który mają przepisać do zeszytu i zaznaczyć 
               prawidłowe odpowiedzi. Dla chętnych – dopisać 1 lub 2 punkty do  
              testu. 
 

1. A. C. Пушкин родился в: 
 a) 1837 
 b) 1799 
 c) 1790  
                
2. Его произведения это: 
 a) „Trzech Budrysów” 

               b) „Eugeniusz Oniegin” 
               c) bajka „O rybaku i złotej rybce”. 
 

3. Друг поэта это: 
a) A. Czechow 
b) A. Mickiewicz 
c) I. Krasicki 

        
4. Пушкин писал: 
a) стихи 
b) романы 
c) поэмы 

 
              

 Opracowała: Małgorzata Fila 

ПУШКИН 


