
                   SCENARIUSZ LEKCJI: ADAM MICKIEWICZ, „PAN TADEUSZ” (TIK) – KLASA 4 SP 

TEMAT: Obraz zachodu słońca nie pędzlem, lecz piórem malowany. 

Cele: 

- obejrzenie materiału ilustracyjnego przedstawiającego zachód słońca 

- określenie tematyki, nastroju i charakteru wiersza 

- wyjaśnienie pojęcia porównanie literackie 

- wypisanie poetyckich określeń z tekstu 

- omówienie różnic między opisem poetyckim a niepoetyckim 

Materiały: 

- materiał ilustracyjny dotyczący zachodu słońca (ilustracje, zdjęcia wykonane przez uczniów, 

reprodukcje wybranych obrazów w Internecie, fragment filmu „Pan Tadeusz”) 

- słowniki języka polskiego 

- podręcznik,s.111, 113; zeszyt ćwiczeń, s.47-48 

-karta pracy 

-Język polski. Plansze interaktywne: Teoria literatury. Środki stylistyczne 

Przebieg lekcji: 

1. Rozmowa na temat zachodów słońca połączona z prezentacją dostępnego materiału 

ilustracyjnego.  

( Uczniowie w ramach pracy domowej obserwowali 2-3 zachody słońca i opisali jeden 

z nich w kilku zdaniach. Ochotnicy mogli też zrobić zdjęcia. Uczniowie dzielą się 

swoimi spostrzeżeniami na temat zachodów słońca. Wypowiedzi są połączone z 

prezentacją dostępnego materiału ilustracyjnego, także zdjęć przyniesionych przez 

dzieci. Prezentacja zdjęć, reprodukcji wybranych obrazów z Internetu). 

2. Rozmowa na temat możliwości przedstawienia i utrwalenia zachodu słońca. 

Prezentacja opisów przygotowanych przez dzieci w domu. 

(Nauczyciel prezentuje fragment filmu - Internet) 

3. Wyjaśnienie znaczeń podanych wyrazów – uczniowie pracują ze słownikami języka 

polskiego pod kierunkiem nauczyciela. 

4. Odczytanie fragmentu „Pana Tadeusza”( podręcznik, s. 111). 

5. Określenie tematyki, nastroju i charakteru wiersza. Zatytułowanie poznanego 

fragmentu. 

6. Wprowadzenie pojęcia porównanie literackie – plansza interaktywna. 



( Uczniowie czytają i analizują wyjaśnienie pojęcia zamieszczone w podręczniku na 

stronie 113 w ramce „Zapamiętaj!” Nauczyciel udziela dodatkowych wyjaśnień. 

Zwraca uwagę na łączniki występujące w porównaniach: jak, jakby, niby, na kształt). 

7. Analiza zachodu słońca opisanego w poznanym fragmencie utworu pod kątem 

poetyckości języka ( wypisanie epitetów i porównań literackich). 

8. Omówienie różnic między poetyckim opisem zachodu słońca a opisami uczniów. 

Sformułowanie wniosków z porównania. 

9. Zapisanie tematu lekcji. 

10. Praca domowa: 

- dla wszystkich: 16, 17, 18 i 19 ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń, s.47-48. 

 


