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1. Etap edukacyjny i klasa

szko2a ponadpodstawowa - liceum - klasa I

2. Przedmiot

j1zyk polski

3. Temat zaj/.:

O4wiecenie-powtórzenie wiadomo4ci.

4. Czas trwania zaj/.

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wybrany temat jest zgodny z podstaw/ programow/ do j1zyka polskiego i wynika z realizacji rozk2adu 
materia2u podr1cznika do j1zyka polskiego "Przesz2o40 i dzi4" dla klasy I wydawnictwa Stentor. Temat 
ten ma za zadanie utrwali0 zdobyt/ przez uczniów wiedz1 podczas lekcji o o4wieceniu, a tak6e 
przygotowa0 ich do sprawdzianu z epoki.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Lekcja b1dzie realizowana podczas edukacji stacjonarnej. Dobór odpowiednich narz1dzi uatrakcyjni 
lekcj1, u2atwi proces utrwalenia najwa6niejszych informacji na temat epoki literackiej. Wybrane 
narz1dzia TIK podnios/ atrakcyjno40 lekcji, przek2adaj/c si1 na zainteresowanie i zaanga6owanie 
uczniów. Odwo2anie si1 do TIK na lekcji powtórzeniowej daje równie6 uczniom mo6liwo40 
natychmiastowego sprawdzenia swojej wiedzy oraz wprowadza element rywalizacji.

7. Cel ogólny zaj/.

Usystematyzowanie oraz utrwalenie i powtórzenie wiadomo4ci zdobytych podczas omawiania 
zagadnie3 zwi/zanych z epok/ o4wiecenia.

8. Cele szczegó0owe zaj/.

1. Uczniowie podejmuj/ dyskusj1 o spu4ci5nie my4lowej o4wiecenia.
2. Uczniowie przedstawiaj/ swoje przemy4lenia na temat literatury i sztuki o4wiecenia.
3. Uczniowie rozró6niaj/ gatunki literackie charakterystyczne dla o4wiecenia.
4. Uczniowie wykazuj/ si1 znajomo4ci/ i zrozumieniem tre4ci utworów powsta2ych w o4wieceniu.

9. Metody i formy pracy
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Metody:E
- burza mózgów,
- gra edukacyjna.

Formy:E
- praca w grupach,
- praca z tekstem.
10. #rodki dydaktyczne

- Film edukacyjny na temat oKwiecenia dostIpny na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gBrYsvyi43U
- Jamboard (cienie i blaski oKwiecenia)
https://jamboard.google.com/d/1_Mlxqu4VvJI35PHZkLs86_MjYoBa-okHAowiY5yLPBM/edit?usp=sharing
- E-podrIczniki:
https://zpe.gov.pl/a/oswiecona-polska/DcbkKq2gZ
- Zadanie na platformie Quizizz:
https://quizizz.com/admin/quiz/602add047e291e001b8aa77a

11. Wymagania w zakresie technologii

- komputer i rzutnik multimedialny,
- telefony komórkowe z dostIpem do Internetu

12. Przebieg zaj"!

Aktywno$! nr 1

Temat:

OKwiecenie - filmowa powtórka z epoki.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywnoKci

- Nauczyciel zapoznaje uczniów z gJównym celem lekcji, którym jest powtórzenia wiadomoKci z 
oKwiecenia.
- Uczniowie oglHdajH wyKwietlony przez nauczyciela film: Powtórka z polskiego. O�wiecenie dostIpny na 
Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gBrYsvyi43U

Aktywno$! nr 2

Temat

OKwiecenie - cienie i blaski.
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Czas trwania

5 minut

Opis aktywnoIci

- OdwoHujDc siG do oglDdanego materiaHu filmowego oraz wHasnej wiedzy na temat oIwiecenia, 
uczniowie wskazujD na pozytywne i negatywne aspekty omówionej epoki.
- Swoje refleksje zapisujD na tablicy lub w udostGpnionym im przez nauczyciela Jamboardzie 
wyIwietlonym na tablicy multimedialnej.
https://jamboard.google.com/d/1_Mlxqu4VvJI35PHZkLs86_MjYoBa-okHAowiY5yLPBM/edit?usp=sharing

Aktywno�� nr 3

Temat

OIwiecenie - wykorzystujG swojD wiedzG.

Czas trwania

15 minut

Opis aktywnoIci

- Uczniowie czytajD wiadomoIci z e-podrcznika na temat inicjatyw kulturalnych podejmowanych w 
oIwieceniu.
- Uczniowie dzielD siG na grupy.
- Zadaniem kaKdego zespoHu jest rozwiDzanie Fwiczenia 6.1A z e-podrcznika: 
https://zpe.gov.pl/a/oswiecona-polska/DcbkKq2gZ

Ewiczenie 6.1
KtórD z przedstawionych inicjatyw kulturalnych uwaKasz za szczególnie waKnD dla rozwoju kultury w 
Polsce? Uzasadnij odpowiedJ.

Aktywno�� nr 4

Temat

OIwiecenie - sprawdJ swojD wiedzG

Czas trwania

10 minut

Opis aktywnoIci

- Uczniowie sprawdzajD swojD wiedzG na temat epoki, rozwiDzujDc test na platformie Quizizz.

https://quizizz.com/admin/quiz/602add047e291e001b8aa77a
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13. Sposób ewaluacji zaj.-

ocena lekcji poprzez ankiet, w aplikacji Microsoft Forms:
https://forms.office.com/r/pURY0j369u


