
SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  - JĘZYK POLSKI 

Zajęcia odbyły się on-line, ale można je przeprowadzić także w formie stacjonarnej z wykorzystaniem 

tablicy multimedialnej. 

Imię i nazwisko autora/autorki  - Anna Rawa - Sadowska 

1. Etap edukacyjny i klasa - szkoła ponadgimnazjalna – liceum – klasa II 

2. Przedmiot  - język polski 

3. Temat zajęć:  

Czego jeszcze nie powiedzieliśmy o kulturze romantyzmu? - Nastrój w malarstwie romantycznym 

4. Czas trwania zajęć (w minutach):  45 minut.  

5. Uzasadnienie wyboru tematu :  

 Temat wynika z realizacji programu nauczania zgodnego z podstawą programową. Jest to temat 

podsumowujący  rozważania o kulturze i literaturze doby romantyzmu. Umiejętność interpretowania 

dzieł plastycznych i łączenie ich z tekstami literackimi jest jednym z elementów kształcenia literacko – 

kulturowego. 

6. Uzasadnienie zastosowania technologii: 

Wykorzystanie TIK jest atrakcyjne dla uczniów, motywuje ich do większej aktywności. 

Jest także odpowiedzią na oczekiwania młodzieży. 

7. Cel ogólny zajęć : 

Uczniowie przypomną informacje z poprzednich etapów edukacyjnych na temat malarstwa, 

interpretacji dzieł plastycznych, a także usystematyzują wiedzę na temat kultury romantyzmu. Będą 

doskonalić także umiejętność odczytywania  tekstów kultury, ich kontekstowości. 

8. Cele szczegółowe zajęć: 

1. Uczeń nauczy się interpretować romantyczne dzieła malarskie  i przedstawi zmiany zachodzące w 

sferze sztuki. 

2. Uczeń udoskonali umiejętność interpretowania dzieł malarskich (określi temat, kompozycję, rolę 

palety barw, nastrój). 

3. Uczeń scharakteryzuje relacje między człowiekiem a naturą na wybranych obrazach oraz odniesie 

się do wybranych tekstów literackich. 

4. Uczeń udoskonali umiejętność redagowania tekstu interpretującego obraz. 

5. Uczeń odczyta treści metaforyczne, symboliczne przedstawione w dziele sztuki. 

9. Metody i formy pracy : 



Pogadanka, „burza mózgów”, praca indywidualna, ćwiczenia z wykorzystaniem TIK 

10. Środki dydaktyczne : 

Podręcznik „ Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka”  do klasy 2 cz.1, 

Wybrane treści zamieszczone na portalu  https://epodreczniki.pl, aplikacja Mentimeter 

11. Wymagania w zakresie technologii:  

Komputer z dostępem do Internetu, tablica multimedialna, rzutnik; smartfony z dostępem do 

Internetu. 

12. Przebieg zajęć: 

AKTYWNOŚĆ NR 1 

Tytuł: Jesteśmy odbiorcami kultury 

Czas trwania: 10 minut 

Opis aktywności: 1. Wskazanie celu lekcji. 

2. Uczniowie, przygotowując się do zajęć, mieli przypomnieć jaka tematyka dominowała w epokach 

minionych w malarstwie oraz jak przedstawiana była relacja człowiek – natura. 

3. Punktem wyjścia do dalszych rozważań będą ich wypowiedzi na powyższe zagadnienia oraz ich 

graficzne przedstawienie za pomocą aplikacji Mentimeter: 

A) Co było źródłem inspiracji dla malarstwa w epokach wcześniejszych ( przed romantyzmem)? 

https://www.menti.com/xzuf4qbk4g 

B) Jak przedstawiana była w tekstach kultury relacja człowiek natura przed wiekiem XIX? 

https://www.menti.com/a1bnhbct51 

 

AKTYWNOŚĆ NR 2 

Tytuł: Teoria – malarstwo romantyczne 

Czas trwania: 10 minut 

Opis aktywności: Nauczyciel wprowadza uczniów w świat malarstwa romantycznego w formie 

miniwykładu  

Link do notatki: https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/747850 

 

 

https://epodreczniki.pl/
https://www.menti.com/xzuf4qbk4g
https://www.menti.com/a1bnhbct51
https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/747850


oraz pokazuje przykłady malarstwa romantycznego. Wykorzystuje w tym celu galerię obrazów z 

zasobów znajdujących się na portalu epodręczniki 

link do galerii – malarstwo romantyczne: https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/413203 

AKTYWNOŚĆ NR 3 

Tytuł: Jesteśmy odbiorcami dzieł romantycznych 

Czas trwania: 10 

Opis aktywności: Uczniowie w tej części lekcji będą interpretować wskazane przez nauczyciela 

obrazy, zwracając przede wszystkim uwagę na rolę pejzażu w malarstwie romantycznym. 

W pierwszej fazie tej części zajęć wykonają ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiadomości z 

poprzedniej  aktywności: 

ćwiczenia 2, 5 i 7: https://epodreczniki.pl/a/romantyczne-widzenie-swiata-w-dzielach-

malarstwa/DpYcpH80Q 

oraz https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/840332 

Następnie nauczyciel przedstawia kilka wybranych obrazów przedstawiających naturę, o których 

dyskutuje z młodzieżą . Zadaniem uczniów jest m.in. określenie sposobu ukazania natury, nastroju i 

wskazanie elementów, które go tworzą. W tym celu posługują się znanymi już pojęciami, m.in. 

osjanizm, gotycyzm. 

Obrazy wykorzystywane w tej części lekcji:  

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-

minimized/RtQA6xB2rj8Xu/1/5inqJ6WAqAfixRNR0ykbIfohifXLmZYU.jpg 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-

minimized/Rk7bG0MbLEPtO/1/1tw8i0jcm8lCCKCEzO0Ey7Vh8H0STSXv.png 

https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res-

minimized/R7J055Aq9P3J2/1/WVMx4NFQMIYjtG4c5nDWgO1kJBt6dsOM.jpg 

 

AKTYWNOŚĆ NR 4 

Tytuł: Jesteśmy krytykami sztuki 

Czas trwania: 15 minut 

Opis aktywności: Uczniowie w tej części lekcji pracują indywidualnie. Ich zadaniem jest 

zinterpretowanie obrazu C.D. Friedricha „Skały kredowe na Rugii” ( reprodukcja znajduje się w 

podręczniku, ale nauczyciel może także wyświetlić obraz 

https://images.app.goo.gl/pCaCswZodztamPMBA ) 

 oraz zredagowanie krótkiego tekstu interpretacyjnego. 
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Wybrani uczniowie prezentują swoje spostrzeżenia na forum klasy 

13. Sposób ewaluacji zajęć  

Zastosowane narzędzia: Mentimeter 

Formą ewaluacji jest odpowiedź uczniów w  na pytania: 

W jaki sposób malarze i poeci doby romantyzmu przedstawiali naturę? 

https://www.menti.com 

W jaki sposób twórcy epoki romantyzmu budowali nastrój? 

https://www.menti.com 

 

14. Licencja CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej 

(https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl)  
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