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Scenariusz prowadzenia lekcji z tablicą interaktywną 
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 Przedmiot : Język polski Etap edukacyjny: IV 

Klasa II  

Temat: Ostry sąd o Polsce i Polakach w 

„Grobie Agamemnona” Juliusza Słowackiego 

(TIK).  

Imię, nazwisko: Katarzyna Kozioł – Nalepa 

nauczyciel języka polskiego LO Pilzno 

 

Realizowane 

obszar/y 

podstawy 

programowej 

 

1.Umiejętność odbioru dzieła poetyckiego. 

2.Umiejętności kluczowe. 

3. Aktywne słuchanie. 

4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

5.Umiejętność twórczego myślenia. 
6.Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informatyczno- komunikacyjnymi. 

 

 

Cel/Cele lekcji  

Uczeń powinien: 

- poznać utwór Juliusza Słowackiego „Grób Agamemnona” 

- wzbogacić swoją wiedzę na temat poety 

- dostrzegać wartości narodowe, etyczne i estetyczne utworu 

- dostrzegać analogię klęski powstania listopadowego do klęski Greków pod Cheroneą 

 

 

Dostępna 

technologia/ 

narzędzia 

w klasie 

 

1.Tablica interaktywna 

2. Rzutnik multimedialny 

3. Komputer lub laptop 
 

 

Dostępne 

w klasie inne 

dodatkowe 

wyposażenie 

 

Dostęp do Internetu 

 

Przebieg lekcji z 

uwzględnieniem 

aktywności 

uczniów 

 

I. Faza wprowadzająca 

 

1.  Nauczyciel wita się z klasą i sprawdza listę obecności. Prowadzący wprowadza 

uczniów  w tematykę dzisiejszych zajęć korzystając z metody podającej, czytając 

fragment mówiący o powstaniu utworu „Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego. 

Uczniowie podczas słuchania mogą notować informacje na temat utworu. 

(Na tablicy interaktywnej pojawia się tekst, który czyta nauczyciel). 

 

II. Faza realizacyjna. 

 

1. Prowadzący informuje, że na dzisiejszej lekcji zajmiemy się wierszem Juliusza 

Słowackiego pt. „Grób Agamemnona”. 

Nauczyciel podaje temat lekcji i prosi o zapisanie go w swoich zeszytach.   

Podaje także cele lekcji. 

Nauczyciel włącza nagranie wiersza i prosi o wysłuchanie tekstu. Po wysłuchaniu 

tekstu zadaje pytania: 

- Kto jest podmiotem lirycznym i jaka jest jego kreacja? 

- Jak wygląda grób Agamemnona? 
- Jakie skojarzenia nasuwa Słowackiemu pobyt nad grobem Agamemnona? 

- Jakie uczucia nasuwa autorowi twórczość Homera? 

- Do jakich starożytnych miejsc nawiązuje podmiot liryczny? 

- Z czym poeta zestawia starożytną Grecję? 

- Jakie oskarżenia padają? 

- Do czego doprowadził taki stan rzeczy? 

- Jakie wskazówki daje Słowacki? 

(Tekst wiersza jest wyświetlony na tablicy interaktywnej, uczniowie po wysłuchaniu 

nagrania starają się odpowiadać na zadane przez prowadzącego pytania, szukają 

odpowiedzi w tekście i ją zakreślają). 

 

2. Prowadzący zwraca uwagę na słowa lub związki frazeologiczne, które możemy 
odnaleźć w tekście, a które mają ważne znaczenie. 

Rozdaje uczniom przygotowaną kartę pracy, którą powinni uzupełnić w oparciu                     

o wiedzę z dzisiejszej lekcji. 
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Narzędzia Scrapbook: 

 

 

 

 

Uczniowie odszukują wskazane przez nauczyciela słowa lub zwroty i zastanawiają się 

nad ich znaczeniem. 

Wykonują polecenie prowadzącego. 

 

3. Nauczyciel zwraca uwagę na fakt, że tekst zamieszczony w podręczniku to tylko 

fragment utworu. W oryginale jest on dłuższy. Jest niezwykle popularny i powszechnie 
odczytywany jako apel do rodaków o ponowienie walki o niepodległość. 

 

Prowadzący prosi, aby uczniowie zwrócili uwagę na budowę oraz środki artystyczne            

w wierszu. 

 

III. Faza podsumowująca. 

 

1.  W ramach podsumowania nauczyciel proponuje, aby wspólnie podsumowali zajęcia. 

Jeszcze raz przypominają cel dzisiejszej lekcji, oceniają czy udało się go osiągnąć.               

W skrótowy sposób przypominają najważniejsze zagadnienia i problemy dzisiejszej 

lekcji. 

Uczeń staje się osobą, która ma wpływ na to, co na lekcji będzie się działo, jest 
współtwórcą pracy dydaktycznej. 

 

2.  Na zakończenie zajęć nauczyciel proponuje jedną z metod ewaluacyjnych tzw. 

ewaluacja własnego uczenia się. Rozdaje uczniom karteczki, na których anonimowo 

powinni odpowiedzieć na pytanie: Jak oceniają swój udział w dzisiejszej lekcji? 

Uczniowie wykonują polecenie prowadzącego. 

 

Anonimowo odpowiadają na postawione przez nauczyciela pytanie. 

 

3. Prowadzący wyświetla zadanie domowe dla wszystkich, zadanie dodatkowe dla 

chętnych oraz zalecenia wyrównawcze dla uczniów mających trudności. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sposób 

ewaluacji lekcji 

Kryteria 

1.Zgodność z podstawą 

programową. 

2.Przyjęte metody pracy 

doprowadziły do 

osiągnięcia zamierzonych 

efektów kształcenia. 

 

 

Wskaźniki 

1.Stopień aktywności uczniów. 

2.Atrakcyjność prowadzonych 

zajęć. 

3.Sprawność w realizacji ćwiczeń 

4.Umiejętność wyciągania 

wniosków. 

 

  

Informacje 

dodatkowe 

Uczniowie powinni : 

- zostać zaznajomieni z zasadami korzystania z tablicy 

interaktywnej 

- dbać o estetykę komunikacji językowej 

- dostrzegać kunszt poetycki Juliusza Słowackiego. 
 

  


