
 

Anna Grochowska, Beata Styrzyńska 

Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi 

 

zajęcia czytelnicze dla uczniów z klas IV-VI 

 

TEMAT: LOSY JUTKI CWANCYGIER – BOHATERKI UTWORU DOROTY 

COMBRZYŃSKIEJ-NOGALI „BEZSENNOŚĆ JUTKI” 

 

CELE OGÓLNE: 

 kształtowanie umiejętności pracy z tekstem literackim, 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: UCZEŃ: 

 czyta tekst literacki ze zrozumieniem, 

 w skupieniu słucha wypowiedzi innych, 

 wypowiada się na dany temat, 

 umiejscawia wydarzenia w przestrzeni czasu historycznego, 

 głośno i wyraziście czyta na głos, 

 wyszukuje w tekście odpowiednie informacje, 

 wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe. 

 sprawnie posługuje się mapą, 

 korzysta ze słowników, 

 redaguje krzyżówkę. 

 

METODY I TECHNIKI: 

 pogadanka, 

 praca z książką, 

 metody ćwiczebne, 

 aktywizujące: linia czasu, projekt (prezentacja multimedialna), portfolio, zabawy i gry 

 

FORMY: 

 indywidualna jednolita, 

 zbiorowa jednolita, 

 zbiorowa zróżnicowana. 

 

ŚRODKI I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 ksiązka D. Combrzyńskiej – Nogali „Bezsenność Jutki”, 

 nagrania z muzyką żydowską 

 prezentacja multimedialna,  

 plan getta: (bibliografia poz.1), 

 karty pracy, 

 słowniki: Słownik języka polskiego. T.1, Warszawa 1978; Słownik dwudziestowiecznej 

Łodzi, Łódź 2007: 

 

CZAS TRWANIA: 1,5 h 

 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Czynności wprowadzające: 

a) wysłuchanie nagrania z muzyką żydowską 

b) podział na grupy dwu-, trzyosobowe z wykorzystaniem wyliczanki - s.45. 

 

2. Wprowadzenie w tematykę utworu: 

a) prezentacja multimedialna o łódzkim getcie, przygotowana przez uczniów w oparciu 

o materiały Centrum Dialogu, 

b) wspólne wykonanie linii czasu – wydarzenia historyczne, 

c) oglądanie mapy getta i wyszukiwanie miejsc wspomnianych w utworze, głośne 

czytanie wskazanych fragmentów (Litzmanstadt Ghetto – s.4, Rynek Bałucki – s.5, 

Marysin, Bałuty, Zgierska, Limanowskiego – s.11, Franciszkańska 29 – s.17, róg 

Dworskiej i Łagiewnickiej – s.35, Radegast, Marysin – s.54, Bazarowa – s.67-8, Łódź 

Kaliska – 76). 

 

3. Uzupełnienie metryczki książki w grupach oraz wspólne sprawdzanie zadania (karta 1). 

 

4. Ustalenie planu wydarzeń – rozsypanka zdaniowa (karta 2). 

a) zapoznanie się przez grupę z przygotowaną rozsypanką, 

b) ustalenie odpowiedniej kolejności zdarzeń, 

c) odczytywanie, uzasadnianie i sprawdzenie poprawności wykonania zadania, 

d) naklejanie rozsypanki na karton, 

e) wspólne zaznaczenie na osi czasu wydarzeń z życia Jutki. 

 

5. Wyjaśnienie trudnych wyrazów i zwrotów występujących w utworze: 

a) przydzielenie wyrazów lub wyrażeń poszczególnym grupom wraz ze wskazaniem 

numeru strony utworu oraz nazwy słownika, z którego mają skorzystać, 

b) wyszukiwanie przez grupy fragmentów utworu z użytym zwrotem i wyjaśnienie jego  

znaczenia, 

c) odczytywanie odpowiednich fragmentów książki i definicji ze wskazanego słownika, 

d) wyjaśnianie znaczeń własnymi słowami. 

 

6. Przygotowanie przez grupy krzyżówek związanych z utworem. 

7. Ewaluacja: Dzieci kończą zdanie: Po dzisiejszych zajęciach… 

 

 

Bibliografia: 

 

1. Baranowski J.: Łódzkie Getto 1940-1944. The Łódź Ghetto 1940-1944. Vademecum, 

Łódź 2009 

2. Dzieci z łódzkiego getta. Wystawa, Łódź 2004 

3. www.centrumdialogu.com 

 

Załączniki: 

 

1. prezentacja multimedialna 

2. karty pracy: 

  



karta 1 

METRYCZKA KSIĄŻKI 
 

Autor: …………………………………………………………………………… 

Tytuł: ……………………………………………………………………………. 

Wydawnictwo: …………………………………………………………………. 

Rodzaj literacki: ……………………………………………………………….. 

Gatunek literacki: ……………………………………………………………… 

Czas akcji: ……………………………………………………………………… 

Miejsce akcji: ……………………………………………………..................... 

Bohaterowie: …………………………………………………………………… 

 

karta 2 

 

Plan wydarzeń – rozsypanka 

 

Przeprowadzka Jutki Cwancygier, jej dziadka i ciotki Estery 

do Litzmannstadt Ghetto. 

Kłopoty Jutki ze snem. 

Wieczorna opowieść dziadka o Smoku Wawelskim. 

Opieka nad gawronem i nadanie mu imienia Wawelski. 

Zabawy Jutki i Joska na śniegu. 

Wyprawa dzieci na poszukiwanie węgla. 

Zakazanie Jutce przez dziadka chodzenia na składowisko. 

Opowieść Dawida Cwancygiera o Dedalu i Ikarze. 

Wyprawa dzieci na ulicę Zgierską i zdobycie czarnego pakunku. 

Przeprowadzka na Marysin. 

Poznanie Basi – dziewczynki z aryjskiej strony. 

Odważny czyn Jutki i uratowanie życia Basi. 



Szpera i ukrywanie się Jutki w przygotowanym przez dziadka 

kuchennym schowku. 

Plan ucieczki. 

Zupełnie inny świat.  

 

karta 3 

 

getto -  s.4; Słownik języka polskiego. T.1, Warszawa 1978; 

miszigene – s.22-3; 

kompromis – s.26; ,Słownik języka polskiego. T.1, Warszawa 1978; 

aryjska – s.77; Słownik języka polskiego. T.1, Warszawa 1978; 

bezpieczny wygląd – s.53; 

krańcówka – s.80; Bieńkowska D, Cybulski M., Umińska-Tytoń E., Słownik 

dwudziestowiecznej Łodzi, Łódź 2007: 

 

 

Krzyżówka opracowana przez dzieci – przykład 

 

1. Imię jednej z koleżanek Jutki. 

2. Potwór z opowieści dziadka. 

3. Imię ciotki Jutki. 

4. W opowieści Estery jadła kosztelę. 

5. Imię gawrona Jutki. 
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