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1. Etap edukacyjny i klasa
szkoła branżowa I stopnia - klasa III
2. Przedmiot
język polski
3. Temat zajęć:
Człowiek wobec przemijania i śmierci. Na podstawie poezji Wisławy Szymborskiej.
4. Czas trwania zajęć
45 minut
5. Uzasadnienie wyboru tematu
Temat adekwatny do czasu i miejsca - kontekst historyczny i filozoficzny, sytuacja na Ukrainie.
Oswajanie ze śmiercią, przemijaniem , stratą bliskiej osoby. Oswajanie z poezją Wisławy Szymborskiej.
Uniwersalizm poezji, ponadczasowość wybranych wierszy z motywem przemijania: Rachunek elegijny,
Muzeum, Wypadek drogowy, Nieuwaga, Chwila, Identyfikacja.
6. Uzasadnienie zastosowania technologii
Korzystanie ze zintegrowanej platformy e- podręczniki. Wykorzystanie zasobów platformy pod kątem
omawianego tematu. https://zpe.gov.pl/b/czlowiek-wobec-przemijania-czasu-na-podstawie-wybranychwierszy-wislawy-szymborskiej/PJVa4qUC3
7. Cel ogólny zajęć
Oswajanie ze śmiercią i przemijaniem w kontekście aktualnych wydarzeń w Ukrainie. Zapoznanie z
twórczością noblistki, jej uniwersalnym przekazem.
8. Cele szczegółowe zajęć
1. Czytanie i rozumienie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej
2. Uczeń rozpoznaje tematykę i problematykę utworów, ich związek zjawiskami społecznymi,
historycznymi, egzystencjalnymi i poddaje ją refleksji;
3. Uczeń formułuje własne wypowiedzi: zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi,
rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4. Samokształcenie, czyli wykorzystanie przez ucznia multimedialnych źródeł informacji
zaproponowanych przez nauczyciela.
9. Metody i formy pracy
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- praca z tekstem
- notatka
- praca indywidualna (polecenia do wykonania po obejrzeniu animacji i filmu)
- praca grupowa (burza mózgów)
- praca zespołu klasowego (dyskusja)
10. Środki dydaktyczne
TIK, gotowe zasoby ZPE do pracy na lekcji (animacja, film edukacyjny)
11. Wymagania w zakresie technologii
Wykorzystanie TIK i zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, komputer, projektor, dopuszczalne
smartfony w celu wyszukania informacji wskazanych przez nauczyciela, np. trudne słowa, definicje
https://zpe.gov.pl/b/czlowiek-wobec-przemijania-czasu-na-podstawie-wybranych-wierszy-wislawyszymborskiej/PJVa4qUC3
12. Przebieg zajęć
Czynności wstępne i organizacyjne
Wprowadzenie - informacje ogólne o poetce
Pierwsza aktywność - przeczytaj o W. Szymborskiej
Obejrzyj animację na temat wiersza "Rachunek elegijny" i odpowiedz na pytanie
Zapoznanie z wybranymi wierszami
Zobacz film/wykład "Czas jako bohater poezji Szymborskiej" i zwróć uwagę jak poetka definiuje
Aktywność nr 1
Temat:
Informacja o poetce - noblistce z 1996 roku, nagroda Nike 2006
Czas trwania
10 minut
Opis aktywności
Wiedza o życiu i twórczości noblistki z ZPE, wynotowanie najważniejszych informacji
https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DMIfzx7yX
Aktywność nr 2
Temat
Animacja do wybranych wierszy literatki oraz zadanie dla ucznia.(zódło: ZPE)
Czas trwania
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10 minut
Opis aktywności
https://zpe.gov.pl/a/animacja/D1pMKCpbf,
animacja na temat wiersza Rachunek elegijny (znaczenie tytułu, burza mózgów , wnioski, notatka do
zeszytu)
Aktywność nr 3
Temat
Czas jako bohater poezji Szymborskiej.
Czas trwania
15 min
Opis aktywności
Dyskusja w oparciu o obejrzany film/wykład
https://zpe.gov.pl/a/film/DqrB4rxGq
Aktywność nr 4
Temat
--------------------Czas trwania

Opis aktywności
---------Podsumowanie lekcji
- zapoznanie z twórczością poetki,
- analiza filozoficznej wymowy wierszy,
- interpretacja wierszy z motywem przemijania,
- analiza kategorii/pojęcia czasu w poezji Szymborskiej.
13. Sposób ewaluacji zajęć
Chętna osoba na dodatkową ocenę podsumowuje, czego dowiedziała się na lekcji o liryce Wisławy
Szymborskiej i jaka tematyka przeważa w jej wierszach
( przemijanie, które weryfikuje sens życia).
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14. Licencja
CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji
15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
brak
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej: Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: dowolna
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