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Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

Typ szkoły : szkoła podstawowa 

Etap kształcenia: I etap, klasa II 

Czas trwania: 4 godziny  

 

TEMAT: POZNAJEMY ŻYCIE DZIECI W ŁÓDZKIM GETCIE 

Losy Jutki – bohaterki książki Bezsenność Jutki. Redagowanie listu do dziewczynki. Twórcze 

opowiadanie o dalszym jej życiu. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100. Praca 

plastyczna. 

 

CELE OGÓLNE: 

– rozwijanie słownictwa biernego i czynnego uczniów, 

– doskonalenie sprawności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,  

– rozwijanie umiejętności redagowania listu, 

– wskazanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i odczuciami, 

– poznanie fragmentu historii Łodzi – czas II wojny światowej, 

– doskonalenie sprawności liczenia w zakresie 100, 

– rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej. 

 

CELE OPERACYJNE:  

uczeń:  

– rozwiązuje matematyczną wyliczankę, krzyżówkę i rebus, 

– uzupełnia „mapę myśli” oraz zdania o dziejach getta, 

– wypowiada się na temat uczuć i odczuć bohaterów, 

– słucha tekstu czytanego,  

– wymyśla treść opowiadania (snu) i przekazuje ją kolegom, 



– wspólnie z kolegami układa list, 

– dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, 

– wykonuje pracę plastyczną. 

 

METODY (wg W. Okonia): asymilacji wiedzy (pogadanka, odpowiedzi na pytania, 

opowiadanie), zabawa, metody praktyczne, metody impresyjne i ekspresyjne. 

FORMY: praca zbiorowa, grupowa, indywidualna. 

POMOCE DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY: karty pracy, wyliczanka, rebus, krzyżówka, 

kartki, mazaki, krzesła, kłębki włóczki, kredki, magnetofon, nagranie muzyczne, duża 

plansza. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. Wprowadzenie do zajęć: 

1. Rozwiązanie wyliczanki /załącznik 1/ 

W grupach uczniowie wykonują obliczenia. Następnie porządkują otrzymane wyniki rosnąco 

i otrzymują hasło. 

Hasło: Łódzkie getto  

d e o Ł t k 

52 – 30 100 – 40 99 – 21 28 – 11 80 – 7 68 – 22 

 

e ó t g z i 

100 – 33 14 + 6 50 + 25 49 + 15 19 + 6 36 + 12 

 

14 + 6 = 20 100 – 33 = 67 68 – 22 = 46 

80 – 7 = 73 99 – 21 = 78 49 + 15 = 64 

36 + 12 = 48 28 – 11 = 17 52 – 30 = 22 

50 + 25 = 75 100 – 40 = 60 19 + 6 = 25 

 

 



2. Przypomnienie faktów historycznych 

Uczniowie otrzymują indywidualne karty pracy z narysowanymi „mapami myśli”. /załącznik 

2/. Nauczycielka zadaje pytania, które mają na celu przypomnienie najważniejszych faktów 

z dziejów getta (uczniowie poznali je już podczas czytania i omawiania treści książki). 

Uczniowie odpowiadają, nauczycielka w miarę potrzeby uzupełnia. Dzieci wpisują określenia 

na kartach pracy (można to samo wykonać na tablicy, aby uniknąć pomyłek). 

 

 II wojna światowa                                                 1939-1945 

                                                                         1940 

                                                                                         Getto łódzkie /Litzmannstadt Getto/ 

 

                                                  ciężka praca                                                              obozy 

                                                                         głód                           zimno 

                                                                                bieda 

 

                                                                                śmierć 

  

smutek 

 

3. Podanie zadania domowego 

Uczniowie otrzymują karty pracy. /załącznik 3/ Nauczycielka poleca uzupełnić (w domu) 

znajdujący się tam tekst. Dzieci wykonają to zadanie na podstawie dotychczas zdobytych 

wiadomości i wykonanych przez siebie „map myśli”. 

Tekst: 

 

Druga wojna światowa trwała w latach ………………………………. . Na okupowanych 

ziemiach wszystkim Polakom żyło się bardzo ………………… . W Łodzi, która nazywała 

się …………………, hitlerowcy utworzyli …………………………. dla Żydów. Panowały 

tam: ……………… , ………………….. i ……………………. . Na kawałek chleba ludzie 

musieli ciężko ……………………. . Wywożono ich też do …………….. .  

 



II Losy Jutki i jej najbliższych 

1. Rozwiązanie krzyżówki. 

W grupach dzieci rozwiązują krzyżówkę /załącznik 4/. Pytania do poszczególnych haseł 

przypominają treść książki. 

1) Dziadek zrobił dla wnuczki (rękawiczki)  

2) Basia przyniosła Jutce (jabłka) 

3) Z tramwaju kobieta rzuciła dzieciom (chleb) 

4) Razem z Jutką uciekła z getta (ciocia) 

5) Gawrona Jutka nazwała (Wawelski) 

6) Dziadek opowiadał Jutce (bajki) 

7) Jutka mieszkała w (getcie)  

Rozwiązanie: Zabawki 

III Zabawa „Nić Ariadny” 

Dzieci stoją w 3-4 rzędach. Przed każdym z nich ustawiamy w odstępach, jedno za drugim, 5 

krzesełek, przy czym pierwsze stoi na starcie. Każdy rząd dzieci ma swój kłębek włóczki. 

Koniec każdej włóczki przywiązany jest do pierwszego krzesełka. Pierwsze dziecko 

z każdego rzędu (na sygnał) biegnie z kłębkiem włóczki, rozwijając ją i „przetykając” przez 

oparcie każdego krzesełka. Kładzie kłębek na ostatnim krzesełku i wraca na start. Drugie 

dziecko biegnie do ostatniego krzesełka, zabiera kłębek, zwija włóczkę i oddaje kłębek 

koledze.  

IV Rozmowa o odczuciach Jutki 

1. Rozwiązanie rebusu 

Nauczycielka zawiesza na tablicy kartkę z rebusem / załącznik 5/. Dzieci wspólnie rozwiązują 

rebus. 

C   ? 

             ko                     bek                     wka 

 



Hasło: Co czuła dziewczynka? 

2. Określanie odczuć Jutki związanych z różnymi sytuacjami 

Dzieci mają na kartach pracy /załącznik 6/ kilka narysowanych kół. Nauczycielka zadaje 

kolejne pytania, a uczniowie malują koła, sami decydując o wyborze koloru. Po pomalowaniu 

każdego koła dzieci uzasadniają swój wybór.  

Pytania: Co czuła Jutka: 

a) wieczorami leżąc w łóżku? 

b) bawiąc się z Basią i z kotkiem? 

c) jadąc z ciocią tramwajem? 

d) będąc w lesie poza gettem? 

3. Czytanie (opowiadanie) nauczycielki. 

Nauczycielka czyta lub opowiada: 

Kiedy Jutka kładła się wieczorem do łóżka, dziadek opowiadał jej różne bajki i legendy. Raz 

była to historia o smoku wawelskim, innym razem o potworze Minotaurze, czy o latającym 

Ikarze. Dziewczynka bardzo lubiła te opowieści. Dzięki nim zapominała o tym, że jest głodna. 

Wtulała głowę w poduszkę, zamykała oczy i wyobrażała sobie, że razem z bohaterami 

opowieści jest w dalekich krainach. Oto leci wraz z Ikarem i Dedalem wysoko ponad 

chmurami. Lekki wiaterek owiewa jej twarz, przyjemnie łaskocze w nos. Jutka widzi przed 

sobą świecące słoneczko. Jest jej ciepło, przyjemnie i wesoło. Wolno opada na ziemię. Teraz 

z kolei dziewczynka i wyobraża sobie, że… 

4. Sen Jutki 

Dzieci przez chwilę słuchają muzyki (mogą zamknąć oczy) i wyobrażają sobie sen Jutki. 

Później opowiadają o nim.  

V Redagowanie listu do Jutki 

1. Ustalanie, o czym możemy napisać 

Dzieci podają propozycje spraw, o których mogłyby napisać do Jutki. Nauczycielka zapisuje 

na dużym arkuszu lub na tablicy. 

2. Gromadzenie materiału słownikowego 

Nauczycielka zawiesza na tablicy duży arkusz ze zdaniami. /załącznik 7/. Dzieci wykreślają 

stwierdzenia, których na pewno nie użyłyby w liście do Jutki. 

Propozycje: 

– było Ci bardzo wesoło 



– często byłaś smutna 

– opowiedziała mi o Tobie mama 

– cieszę się, że udało Ci się uciec z getta 

– miałaś wielu kolegów.  

– bawiłaś się z Joskiem i Basią 

– lubiłaś się śmiać 

– poznałam Twoją historię z książki 

– lubiłaś zwierzęta 

– zostałaś na zawsze w gettcie 

– mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa 

3. Przypomnienie budowy listu 

Wspólnie przypominamy, z jakich części musi się składać list: 

– miejscowość, data 

– zwrot grzecznościowy do adresata, 

– treść listu 

– zakończenie – pozdrowienia, podpis nadawcy 

4. Grupowe redagowanie listu 

a) Wykorzystując zdania z tablicy (pkt 2) uczniowie w grupach (lub indywidualnie) redagują 

list do Jutki. 

b) Przedstawiciele grup czytają głośno uzupełnione listy. Następuje ewentualna korekta. 

V Zabawa „listy” 

Zabawa przy piosence lub muzyce – W czasie trwania melodii dzieci naśladują jazdę 

listonosza na rowerze. Gdy muzyka milknie, zatrzymują się i „przekazują list” najbliżej 

stojącej osobie. 

VI Dalsze losy Jutki 

1. Wykonanie ilustracji (technika do wyboru) albo kilku klatek filmu 

Dzieci wykonują pracę plastyczną, która ilustruje wymyślone przez nich dalsze dzieje Jutki, 

po ucieczce z getta.  

Wszystkie prace prezentujemy i omawiamy pod względem wykonania. 



2. Opowiadanie dalszych przygód Jutki 

W oparciu o swoje prace dzieci opowiadają losy Jutki. 

VII Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów 

 

 

PROPOZYCJA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH: 

1. Uczniowie wykonują w programie Paint rysunek przedstawiający getto (brak drzew 

i innych roślin, ciemne kolory itp.) 

2. Przekształcając rysunek, „wyczarowują” cudowną krainę radości dla dzieci z getta. 

 

 

 


