
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V 

PRZEPROWADZONEJ W PRACOWNI INTERNETOWEJ 

 

 

1. TEMAT: W CZASACH IGNACEGO KRASICKIEGO 

2. CELE OPERACYJNE: 

 

UCZEŃ: 

- potrafi wyjaśnić nazwę oświecenie i podać daty ramowe epoki 

- umie pracować w programie Paint i wykonać kartę pracy 

- umie wykorzystać podane strony internetowe w celu uzupełnienie karty pracy 

- potrafi samodzielnie wyszukać strony poświęcone Ignacemu Krasickiemu oraz 

sporządzić krótką notatkę na temat jego życia i twórczości 

- umie pracować indywidualnie i w grupie i dokonać prezentacji własnej pracy 

 

3. METODY LEKCJI: 

- praca w grupie 

- praca indywidualna 

- praca z komputerem 

 

4. PRZEBIEG LEKCJI: 

- przywitanie 

- czynności organizacyjno – porządkowe 

- sprawdzenie pracy domowej 

- zapisanie tematu lekcji  

- praca grupowa przy komputerze (instrukcja dla grup – załącznik nr 1). dfg 

- przygotowanie przez uczniów kart pracy (załącznik nr 2), podział na grupy 

- prezentacje, uzupełnianie kart pracy 

- podanie pracy domowej: Wyszukaj w internecie strony poświęcone Ignacemu 

Krasickiemu i sporządź krótką notatkę (4- 5 zdań) na temat jego życia i twórczości.



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
INSTRUKCJA DLA GRUPY I 

1. Otwórz program Paint. 
2. W tym programie narysuj drzewo z czterema konarami i wydrukuj je. 
3. W pniu drzewa wpisz nazwę Oświecenie.  
4. Na konarach wpisz  4 dziedziny: czasopiśmiennictwo, kultura, edukacja, historia. 
5. Przejdź na stronę: www.wikipedia.org 
6. Wpisz w wyszukiwarkę hasło: Oświecenie w Polsce i na jego podstawie obok drzewa 

zapisz czas trwania oświecenia.  
7. Wykorzystując rozdział „Czasopiśmiennictwo” wypisz na odpowiedniej gałęzi nazwę 

pierwszej polskiej gazety i nazwiska jej twórców.  
 
 
 

INSTRUKCJA DLA GRUPY II 
1. Otwórz program Paint. 
2. W tym programie narysuj drzewo z czterema konarami i wydrukuj je. 
3. W pniu drzewa wpisz nazwę Oświecenie.  
4. Na konarach wpisz  4 dziedziny: czasopiśmiennictwo, kultura, edukacja, historia. 
5. Przejdź na stronę: www.wikipedia.org 
6. Wpisz w wyszukiwarkę hasło: Oświecenie w Polsce i na jego podstawie obok drzewa 

zapisz czas trwania oświecenia.  
7. Wykorzystując rozdział „Kultura” wypisz na odpowiedniej gałęzi najważniejsze 

wydarzenia kulturalne epoki. 
 
  

 
INSTRUKCJA DLA GRUPY III 

1. Otwórz program Paint. 
2. W tym programie narysuj drzewo z czterema konarami i wydrukuj je. 
3. W pniu drzewa wpisz nazwę Oświecenie.  
4. Na konarach wpisz  4 dziedziny: czasopiśmiennictwo, kultura, edukacja, historia. 
5. Przejdź na stronę: www.wikipedia.org 
6. Wpisz w wyszukiwarkę hasło: Oświecenie w Polsce i na jego podstawie obok drzewa 

zapisz czas trwania oświecenia.  
7. Wykorzystując rozdział „Edukacja” wypisz na odpowiedniej gałęzi dokonania 

Komisji Edukacji Narodowej.  
 
 
 
 INSTRUKCJA DLA GRUPY IV 

1. Otwórz program Paint. 
2. W tym programie narysuj drzewo z czterema konarami i wydrukuj je. 
3. W pniu drzewa wpisz nazwę Oświecenie.  
4. Na konarach wpisz  4 dziedziny: czasopiśmiennictwo, kultura, edukacja, historia. 
5. Przejdź na stronę: www.wikipedia.org 
6. Wpisz w wyszukiwarkę hasło: Oświecenie w Polsce i na jego podstawie obok drzewa 

zapisz czas trwania oświecenia.  
7. Wykorzystując rozdział „Historia” wypisz na odpowiedniej gałęzi najważniejsze 

wydarzenia historyczne. 
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