
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO Z 

WYKORZYSTANIEM METOD TECHNOLOGII 

INFORMACYJNEJ (nr2) 

 

1.TEMAT: „BAJKA PRAWDĘ CI POWIE” – POZNAJEMY BAJKI IGNECEGO 

KRASICKIEGO. 

 

2. CELE OPERACYJNE: 

UCZEŃ: 

- zna teksty bajek 

- potrafi wskazać bohaterów bajek i na podstawie tekstu określić ich cechy oraz wyjaśnić 

morał 

- wskazać typowe cechy bajki 

- pracować indywidualnie i w grupie 

 

3. METODY PRACY: 

- praca z tekstem 

 - praca indywidualna 

- burza mózgów 

 

4. PRZEBIEG LEKCJI: 

- przywitanie 

- czynności organizacyjno – porządkowe 

 - sprawdzenie pracy domowej – notatek o Ignacym Krasickim 

- zapisanie tematu lekcji 

- prezentacja rysunków kojarzących się poszczególnymi bajkami, dopasowanie do nich 

tytułów (załącznik nr 3) 

- przeczytanie i omówienie bajek 

 - sporządzenie notatki (załącznik nr 4) 

- podsumowanie – analiza postaw, które krytykują bajki, odniesienie do zjawisk 

historycznych  

- podanie pracy domowej – Wyjaśnij w 3 zdaniach morał wybranej bajki. Przygotuj 

prezentację w formie scenki jednej z bajek (czas – tydzień)  

jkimn



Załącznik nr 3 
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Ptaszki w klatce 
 

"Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk młody - 
Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody". 

"Tyś w niej zrodzon - rzekł stary - przeto ci wybaczę; 
Jam był wolny, dziś w klatce - i dlatego płaczę 

 wróć 

 

 

Mądry i głupi 
 

 Pytał głupi mądrego: "Na co rozum zda się?" 

Mądry milczał; gdy coraz bardziej naprzykrza się, 

Rzekł mu: "Na to się przyda, według mego zdania, 

Żeby nie odpowiedać na głupie pytania." 
wróć 

 

 

Wół i mrówki 
 

Wół się śmiał widząc mrówki w małej pracy skrzętne;  

Wtem usłyszał od jednej te słowa pamiętne;  

"Z umysłu pracujących szacunek roboty!  

Ty pracujesz, bo musisz; my, mrówki - z ochoty." 
wróć 



Słowik i szczygieł 
 

Rzekł szczygieł do słowika, który cicho siedział: 

"Szkoda, że krótko śpiewasz". Słowik odpowiedział: 

"Co mi dała natura, wypełniam to wiernie. 

Lepiej krótko, a dobrze, niż długo, a miernie". 

wróć 



ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
TYTUŁ 
BAJKI BOHATEROWIE MORAŁ WYJAŚNIENIE 

PTASZKI W 
KLATCE 

   

MĄDRY I 
GŁUPI 

   

WÓŁ I 
MRÓWKI 

   

SŁOWIK I 
SZCZYGIEŁ 

   

 
wróć 
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