
 

Konspekt lekcji 

klasa 2 gimnazjum (45 minut) 

1. Temat: Próbujemy interpretować Lament Świętokrzyski1. 

2. Cele2: 

 poznawcze - poznanie treści utworu, poznanie podstawowych pojęć analizy i in-

terpretacji wiersza (podmiot liryczny, adresat, kontekst historyczny, warstwa zna-

czeniowa i językowa, obrazowanie poetyckie, kompozycja, środki poetyckie, myśl 

przewodnia itp.); wprowadzenie motywu stabat mater dolorosa; 

 kształceniowe - kształcenie umiejętności pracy z tekstem, wyszukiwania i interpre-

towania cytatów, rozpoznawania motywów literackich, rozpoznawania, analizowa-

nia i interpretowania podstawowych warstw wiersza; bogacenie słownictwa ucznia, 

doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi i współpracy w grupach, kształ-

cenie umiejętności rozpoznawania motywów i konwencji literackich (inwokacja, 

apostrofa itd.); 

 wychowawcze - zainteresowanie uczniów literaturą staropolską, uwrażliwienie ich 

na literaturę, uświadomienie funkcji przeżycia emocjonalnego, utrwalenie zasad 

współpracy w grupach. 

3. Pomoce: teksty utworu (kopie), tabele interpretacyjne ze schematem analizy utworu 

(zob. załącznik), odtwarzacz płyt CD i płyta z muzyką poważną. 

4. Metoda: metoda zajęć praktycznych z elementami metody podającej. 

5. Formy pracy: praca w grupach (4-5 os.), praca indywidualna i zbiorowa. 

6. Przebieg lekcji: 

A. Faza orientacyjna - 10 min. 

a) Sprawdzenie obecności. 

b) Wokalna ekspozycja utworu przez wybranego ucznia. 

c) Uświadomienie zadań lekcji: Czy macie jakiś pomysł na to, co możemy teraz ro-

bić? Jaki będzie temat lekcji? (Prawdopodobne odpowiedzi: Możemy interpre-

tować wiersz lub uczyć się jego recytacji). Wymyślcie teraz własny temat lekcji i 

wpiszcie go do zeszytów. 

d) Rozdanie i omówienie tabel interpretacyjnych, wyszczególnienie poszukiwanych 

informacji, podział na grupy. 

B. Faza operacyjna - 35 min. 

a) Włączenie płyty z muzyką poważną. 

b) Wypełnianie tabelek w grupach pod dyskretną kontrolą nauczyciela - 20 min. 

c) Wspólne zebranie informacji z wszystkich grup w jedną tabelkę (na tablicy). 

d) Ocena aktywności. 

e) Zadanie domowe (do wyboru jedno): 

o Napisz próbę analizy i interpretacji omawianego wiersza 

o Przetwórz tekst Lamentu na utwór sceniczny (dodaj didaskalia, opisz po-

szczególne sceny). 

                                                           
1 Przykładowy konspekt pochodzi ze s. 187 z książki Ewy Wolańskiej et al. pt. Jak pisać i redagować. Poradnik redak-
tora. Wzory tekstów użytkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 295 ss. 

2 Konspekt nie jest gatunkiem tożsamym z planem. Konspekt nie tylko oddaje układ tekstu lub zdarzenia, ale także 
zawiera informacje o temacie, celach, metodach, materiałach itp. Konspekt powinien składać się z wyraźnie wydzie-
lonych i ponumerowanych części, rozpoczynających się nagłówkiem. Każdy nagłówek powinien być zwięźle rozwi-
nięty (najlepiej w formie punktów). W konspektach prac pisemnych warto przestrzegać kompozycji: temat - cele - 
materiał - metody - i plan pracy - bibliografia. 


