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Anna Załuska 

 Szkoła Podstawowa nr 55 w Łodzi 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI W OPARCIU O KSIĄŻKĘ DOROTY COMBRZYŃSKIEJ–NOGALI 

„BEZSENNOŚĆ JUTKI”  

 

TEMAT: DZICIŃSTWO DZIECI ŻYDOWSKICH W GETCIE ŁÓDZKIM PODCZAS II 

WOJNY ŚWIATOWEJ” 

 

Siedem spotkań po 45 minut. 

  

CEL OGÓLNY:   

 poszerzenie wiedzy uczniów na temat okupacji hitlerowskiej w Łodzi i Holokaustu, 

 kształtowanie u uczniów postawy szacunku i empatii wobec ofiar II wojny światowej. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

Uczeń: 

 wymienia bohaterów książki, określa czas i miejsce akcji w utworze, 

 wyszukuje w tekście odpowiednie treści, 

 wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe,  

 rozumie znaczenie  pojęcia „szpera w łódzkim getcie”, 

 wypowiada swoje zdanie i je uzasadnia, 

 nazywa uczucia, marzenia bohaterów,  

 tworzy opowieść w konwencji baśni, 

 zna wybrane mity i motywy literackie, 

 odgrywa wyznaczone role, 

 formułuje pytania i prowadzi fikcyjny wywiad z pisarzem, 

 wymienia korzyści płynące ze stanu pokoju oraz straty i nieszczęścia jakie niesie ze sobą 

wojna . 

 

METODY (wg F. Szloska) 

 podające (pogadanka, opowiadanie, odczytywanie fragmentów książki)  

 programowe (w oparciu o program nauczania przy użyciu dokumentów tekstowych, zdjęć 

i prezentacji multimedialnej), 

 problemowe (ćwiczenia w grupach),  

 eksponujące („burza mózgów”, ćwiczenie dramowe – „tunel myśli”). 

 

FORMY PRACY: 

 indywidualna – jednolita i zróżnicowana, 

 zbiorowa (grupowa) – jednolita i zróżnicowana. 
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE: 

 egzemplarze książki „Bezsenność Jutki”, 

 zdjęcia i materiały dokumentalne dotyczące łódzkiego getta,  

 materiały do pracy grupach (duży brystol, mazaki, kredki), 

 prezentacja nt. życia w getcie żydowskim, 

 obrazki z opisami 

  kartki zielone (TAK) i czerwone (NIE) 

 kartki z wyliczankami (s.45, 46-47) 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

I. Czynności wstępne. 

1. Sporządzenie listy uczniów chcących brać udział w zajęciach. 

2. Omówienie z uczniami harmonogramu spotkań (1-2 razy w tygodniu) . 

 

II. Część wprowadzająca – dwa spotkania po 45 minut.  

 

 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć - odpowiedzi na pytania nauczyciela: 

Kiedy dzieci są szczęśliwe? – technika luźnych skojarzeń. 

Czy dzieciństwo dzieci żydowskich podczas II wojny światowej było takie samo jak 

innych dzieci w tamtym czasie? Jaka była sytuacja Polaków i Żydów  podczas okupacji 

niemieckiej? – „burza mózgów”. 

Nauczyciel przypomina i wyjaśnia słowo Holokaust. 

2. Oglądanie zdjęć i przygotowanej przez nauczyciela prezentacji multimedialnej 

dotyczących okresu II wojny światowej.  

Nauczyciel prosi, by uczniowie szczególnie zwrócili  uwagę na warunki życia dzieci 

w getcie żydowskim. 

3. Nauczyciel prezentuje Jutkę – bohaterkę książki „Bezsenność Jutki” i przybliża 

postać autorki p. Doroty Combrzyńskiej-Nogali.  

Jutka Cwancygier, ma 7 lat, – tata Jakub Cwancygier, Żyd z Polski, mama Ruth 

Cwancygier z domu Berg - Żydówka niemiecka z Wiednia - s.11,18, zginęli - s.11, 

wnuczka Dawida Cwancygiera i wnuczka Rebeki Kacelson i wnuczka Haliny 

Puławskiej - s.19; mieszka z dziadkiem Dawidem Cwancygierem i ciotką Esterą, 

siostrą taty Jutki; dziadek bohaterki jest Żydem i Polakiem, dentystą, mówi tyko po 

polsku– s.4-5. 

O autorce: łodzianka, polonistka, surdopedagog, autorka książek obyczajowych: 

Naszyjnik z Madrytu, nagrodzonej Literacką Nagrodą im. Władysława Reymonta 

Piątej z kwartetu oraz Wytwórnia Wód Gazowanych. 

4. Czytanie książki Bezsenność Jutki przez nauczyciela i uczniów.  
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III. Dominanta zajęć – cztery spotkania po 45 minut. 

 

1. Uczniowie dzieleni są na dwie grupy 5 – 6 osobowe. Każda grupa otrzymuje duży 

karton i mazaki. Nauczyciel głośno odczytuje fragmenty książki, uczniowie 

rysują na kartonach „mapę myśli - obrazów”. Dzieci odpowiadają na pytania 

nauczyciela, samodzielnie  interpretują zasłyszaną treść i tworzą rysunki 

adekwatne do tekstu, np.: 

 

 gdzie mieszka Jutka, skąd przyjechała i z kim mieszka?  (str. 4-5, uczniowie rysują dom 

Jutki, a w nim ciocię Esterkę i dziadka Dawida Cwancygiera), 

 z jakim ptakiem zaprzyjaźniła się Jutka? (s.11-16 gawron Wawelski – ma skrzydła i jest 

wolny), 

 z kim bawiła się Jutka? {Josek – chłopiec żydowski z Bałut, jego dziadek mówi w języku 

jidysz i tylko trochę po polsku, Jana – Żydówka z Pragi, mówiła po czesku i po niemiecku 

(s.17), miała jasne włosy (s.153), ryży (rudy) Czesiek i czarnowłosa Chaja (s.36)}. 

 którędy przejeżdżał tramwaj w getcie łódzkim? (s. 48), 

 kiedy, gdzie i dlaczego dziadek Jutki postanowił przeprowadzić się z kamienicy do małego 

drewnianego domku z ogródkiem na Marysinie? (s.54- 55, lipiec 1942 r. nakaz pracy dla 

dzieci poniżej dziesiątego roku życia), 

 kto mieszkał po aryjskiej stronie, za ogrodzeniem getta i kogo poznała Jutka? (s.55) 

 

2. Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów dramy:  „gorące krzesło”, „otwieranie 

myśli”, „tunel myśli” .  Każdy  uczeń otrzymuje kartkę z zapisem określonej 

sytuacji i przygotowuje scenkę dramową, – uczniowie wchodzą w role.  

 

Kartki zawierają teksty, np.: 

 co to znaczy „mieć bezpieczne włosy” ? (s.53) - „gorące krzesło”; 

 co czuła Jutka, gdy usłyszała awanturę w domu Basi o to, że za kontaktowanie się z nią, 

Basia i  cała jej rodzina może zostać wysłana do obozu i zginąć? (s.61) - „gorące krzesło”; 

 co czuła Jutka, gdy Basia przyniosła jej swojego kotka (s.62) - „otwieranie myśli”; 

 co czuły dzieci w getcie, gdy rozpoczęła się „szpera w łódzkim getcie” ? (s.66-67 Niemcy od 

6 września 1942 r. rozpoczęli w getcie łódzkim aresztowania dzieci i starych ludzi, by 

wywieźć ich do obozu zagłady koło Koła nad Nerem ) - „otwieranie myśli”; 

 co czuła ciotka Estera jadąc wraz Jutką tramwajem? (s.78 – 80) – nauczyciel wchodzi 

w rolę ciotki i przechodzi przez tunel – „tunel myśli”; 

 co czuła Jutka, gdy, poza granicami getta, wysiadła z ciotką z tramwaju (s.80) – Jutką jest 

dziecko i przechodzi przez tunel – „tunel myśli”.  
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Podsumowanie ćwiczenia:  

 dlaczego dzieci zazdrościły ptakom? (s.52-53) - „otwieranie myśli”; 

 czym marzyła Jutka? (s. 53 - marzenia Jutki o skrzydłach) - „otwieranie myśli”;  

 czy możliwe było szczęśliwe dzieciństwo w getcie żydowskim? – dzieci odpowiadają na 

pytanie poprzez uniesienie kartki zielonej – TAK lub czerwonej –  NIE. Bez względu na 

ilość podniesionych kartek w określonym kolorze, nauczyciel nie rozstrzyga głosowania.  

 

 

3. Uczniowie otrzymują obrazki z krótkim opisem, jak opowiada bajki ciotka 

Estera, a jak dziadek Dawid. Dzieci próbują stworzyć bajkę w stylu ciotki oraz 

w stylu dziadka. 

 

Bajki ciotki Esterki – opowiada normalnie, ale nie do końca, bo zasypia i często zmienia 

fakty (np. Gdy królewicz pocałował Królewnę Śnieżkę,  zatruty kawałek kiełbasy 

wyleciał z jej ust; tym jabłkiem była kosztela – pyszna; za uratowanie królewny 

Szewczyk Dratewka dostał papierosy – s. 7-8)  

 

Bajki dziadka Dawida - odrobinę straszne, ale dzięki nim prawdziwy świat wydaje się 

mniej straszny. Dziadek robi analogię do brutalnej rzeczywistości: - Smok Wawelski 

nazywa się  Arie Kazimierz Wawelski –  to tajemnica, którą zna tylko dziadek Dawid 

i Jutka (s. 9-10) Arie – imię żydowskie – silny jak lew, Kazimierz – imię polskie – dobry 

i mądry jak Kazimierz Wielki. Dziadek przywołuje greckie mity: o Minotaurze i Tezeuszu 

( s.30 – 34 – Minotaur  to  hitlerowcy) oraz o Dedalu i Ikarze  (s.41 – 43 – getto to wyspa 

Kreta, skrzydła to wolność). 
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4. Uczniowie opowiadają fragmenty książki, odpowiadając na pytania, np.: 

 

 jak wyglądała przyjaźń z Basią, w co się bawiły dziewczynki, będąc daleko od siebie? (s.55 –  

Basia miała kotka, bawiła się z nim papierkiem uwiązanym na sznurku, a Juka to 

obserwowała, s.60 –  Basia i Jutka rozmawiają ze sobą przy pomocy liter wymalowanych na 

kartkach, s. 61 – Basia opowiada Jutce o miękkim futerku kotka i jego ostrych pazurkach, bo 

Jutka nigdy nie dotykała kota), 

 dlaczego dziadek uczył Jutkę i inne dzieci zabawy w chowanego? (s. 44), 

 dlaczego Josek mówił o dziadku Jutki, że jest „miszigene? (s. 22-23), „szalony” (karmi ptaki 

chlebem – s.25), 

 na czym polegała zabawa w „oglądanie tramwajów” (s.48-52), 

 jak mama Basi pomagała Jutce? (s.55, strzelała z procy w ścianę ich domku kostkami 

bulionowymi), 

 dlaczego tak wielkim wydarzeniem stało się złapanie indyków, które przeszły z aryjskiej 

strony do ogródka? (s.58-60, dzieci mogły jeść rosół z indyka), 

 dlaczego babcia Basi nie pozwalała jej i jej mamie na kontakty z Jutką? (s.61), 

 opowiedz co się stało, gdy Basia wracała z kotkiem od Jutki do domu? (s. 65 - 66), 

 jakie były losy Joska podczas szpery? (s.67 – 68 Dziadek Joska w ostatniej chwili dał mu 

swój zegarek, wypchnął  przez okno i kazał mu uciekać. Josek dołączył do grupy ludzi, która 

falą szła z jednej ulicy na drugą. Piwnicą sąsiedniego domu chłopiec przedostał się na 

ul. Bazarową, udało mu się wydostać z zagrożonego rejonu i znalazł kryjówkę w piwnicy 

starego domu), 

 gdzie chował Jukę dziadek podczas szpery? (s.71 – w piwniczce w kuchni), 

 w jaki sposób pomógł Jutce opowiedziany jej wcześniej przez dziadka Dawida mit 

o Minotaurze i Tezeuszu? (s.71), 

 dlaczego gawron Wawelski został postrzelony? (s.79 – 70), 

 dlaczego Basia nie cieszyła się podczas swoich piątych urodzin, gdy w getcie trwała szpera? 

(s. 74 – 75), 

 jak myślicie, czy mama Basi miała coś wspólnego z ucieczką Jutki z getta? (s.74 – 75 

Prawdopodobnie, bo gawron Wawelski przenosił listy w jedną i drugą stronę. Mama Basi 

bardzo denerwowała się, gdy rozmawiała ze swoją mamą o zniknięciu Jutki. ), 

 czy udało się Jutce uciec z getta? (s.77 – 78 Jutka wraz z ciotką Esterą zostały 

przeszmuglowane za granicę getta. Dziadek przekupił kogo trzeba, załatwił fałszywe 

niemieckie dokumenty i kupił za całe oszczędności wytworne ubrania  - Jutka miała 

płaszczyk w kolorze bananowym, białe rajstopy i czarne, sznurowane buty, a Estera 

elegancką garsonkę i tłoczoną ze skóry torbę ze złotym zamkiem -  jako Niemki nieumiejące 

mówić po polsku, wyjechały tramwajem poza getto.),  

 jakich rad udzielił dziadek Jutce? (s.77 Jutka z ciotką miały nie spuszczać oczu w dół, 

trzymać głowy z arogancko wręcz uniesionymi brodami, miały patrzeć śmiało w oczy 

wszystkim, którzy zagadną do nich i miały mówić tylko po niemiecku.). 

 

5. Zabawa relaksacyjna (do zastosowania wtedy, gdy nauczyciel stwierdzi znurzenie  

dzieci lub zmęczenie) – dzieci losują „wyliczanki” i bawią się w chowanego lub jedno 

dziecko skacze na skakance, a pozostałe recytują wierszyk – wyliczankę.  
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6. Uczniowie biorą udział w spotkaniu autorskim z pisarką p. Dorotą Combrzyńską 

– Nogalą. 

Uczniowie samodzielnie opracowują pytania do autorki. 

7. Uczniowie piszą w domu samodzielnie i indywidualnie opowiadanie na temat 

dalszych losów Jutki. 

8. Uczniowie wykonują w domu samodzielnie i indywidualnie prace plastyczne  pt. 

„Marzenie Jutki” (wydzierankę lub kolaż) 

 

 

IV. Część podsumowująca i zakończenie zajęć - jedno spotkanie 45 minutowe. 

 

1. Wystawa prac plastycznych „Marzenie Jutki”. 

2. Odczytanie i ekspozycja opowiadań pt. „Dalsze losy Jutki”. 

3. Ewaluacja zajęć – ankieta.   

4. Zachęta do przeczytania innych książek z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci” : 

Joanna Papuzińska „Asiunia”, Paweł Beręsewicz „Czy wojna jest dla dziewczyn”, 

Michał Rusinek „Zaklęcie na W”.  
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 Ankieta 

 

1. Czy podobały ci się zajęcia?  

………………………………………………………………………………………………

…............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Czy jesteś zadowolona/y, że została poruszona  tematyka życia dzieci w łódzkim getcie? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Do jakich przedmiotów przyda Ci się wiedza wyniesiona z zajęć? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy dowiedziałaś/eś się na temat getta żydowskiego czegoś więcej, niż wiedziałaś/eś 

dotychczas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 


