
,Scenariusz lekcji do konkursu „ I Gadaninki w Konińskim Małym Przeglądzie” 

 

Język polski szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Opracowanie założeń konkursowych: Wyższa Szkoła Pedagogiczno- Techniczna w Koninie. 

Temat:  Zapoznanie z książką „Król Maciuś I” Janusza Korczaka- udział w konkursie 

literackim. 

Czas zajęć: 120 minut 

Cele: 

 kształcenie umiejętności formułowania wniosków dotyczących sposobów 

przekazywania treści w dziele literackim i filmowym, 

 doskonalenie umiejętności stosowania terminów i pojęć z zakresu literatury i filmu, 

dostrzegania tworzywa filmu. 

 Zapoznanie ze zjawiskiem multikulturowości i jej śladów w historii i kulturze polskiej. 

 Możliwość porównania wizji świata i twórczości własnej ze światopoglądem 

zawartym w utworach rówieśników. 

 

Wiedza i umiejętności polonistyczne: 

 analiza i interpretacja filmu, słuchowiska lub tekstu literackiego (audiobook), 

 wnioskowanie, 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych, 

 formułowanie wypowiedzi na określony temat. 

Umiejętności kluczowe: 

 skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach, 

 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, 

 planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz 

większej odpowiedzialności, 

 poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, 

 przygotowywanie do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym. 

Metody: 

 przekład intersemiotyczny, 

 burza mózgów 

Pomoce dydaktyczne: 

 Prezentacja: Janusz Korczak, link: http://wspt.pl/416/koninski_maly_przeglad 

 AUDIOBOOK link: https://www.youtube.com/watch?v=zixpmeOd8Zo 

 SŁUCHOWISKO link: https://www.youtube.com/watch?v=1cYy_Ml61G4 

http://wspt.pl/416/koninski_maly_przeglad
https://www.youtube.com/watch?v=zixpmeOd8Zo
https://www.youtube.com/watch?v=1cYy_Ml61G4


 FILM link: https://www.youtube.com/watch?v=1pswFwOzEAE 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

I. Prezentacja sylwetki Janusz Korczaka. 

II. Prezentacja adaptacji filmowej, słuchowiska bądź audiobooka z tekstem książki 

Janusz Korczaka pt.: „Król Maciuś I”. 

III. Rozmowa na temat losów Króla Maciusia I w odniesieniu do problemów we 

współczesności. 

IV. Prezentacja i omówienie tematów konkursowych: 

1. Gdybym to ja był Królem Maciusiem I - kartka z pamiętnika. 

2. Król Maciuś Pierwszy i jego rządy - opis postaci literackiej. 

3. Napisz w imieniu Króla Maciusia Pierwszego list do współczesnych dzieci. 

4. Napisz w imieniu Króla Maciusia Pierwszego list oficjalny do polityków. 

Prace uczniowie przygotowują w szkole bądź jako zadanie domowe. 

 

Opracowanie: Zespół WSPT w Koninie pod kierownictwem p dra Błażeja Balewskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=1pswFwOzEAE

