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Szkoła Podstawowa nr 83 im. St. Jachowicza w Łodzi 

 

Przygotowane przez mnie scenariusze stanowią dwugodzinny cykl zajęć opartych o lekturę 

książki „Bezsenność Jutki”. Pomyślałam, że jeśli najpierw uczniowie uświadomią sobie, jakie 

były wojenne realia, łatwiej zrozumieją sytuację bohaterki i zdołają wyobrazić sobie, co 

mogła czuć, czego pragnąć, o czym marzyła, a tym samym zrozumieć, że była taka, jak oni, 

ale żyła w okrutnych czasach.   

 

Lekcja 1 

TEMAT: CZEGO DOWIEDZIELIŚMY SIĘ O ŁODZI Z CZASÓW II WOJNY 

ŚWIATOWEJ Z KSIĄŻKI DOROTY COMBRZYŃSKIEJ-NOGALI „BEZSENNOSĆ 

JUTKI”? 

  

CELE LEKCJI 

Podczas zajęć uczniowie: 

- uzupełniają tekst z lukami informacjami o Łodzi i łódzkim getcie 

- zaznaczają na mapce getta ulice, po których poruszała się bohaterka „Bezsenności Jutki” 

- wyszukują informacje o warunkach panujących w getcie i relacjonują wyniki poszukiwań. 

 

METODY I FORMY PRACY 

- praca w grupach 

- wyszukiwanie informacji z tekstu literackiego 

- elementy dyskusji. 

 

CZAS REALIZACJI: 

- 45 minut 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

- egzemplarze ksiązki „Bezsenność Jutki” dla każdej z grup 

- mapa łódzkiego getta (załącznik nr 1) 

- karta pracy- tekst z lukami 

- duże arkusze papieru, mazaki.   

 

 

PRZEBIEG LEKCJI 

Przy wejściu do pracowni uczniowie zostają podzieleni na grupy, w których będą pracować. 

Ich ilość powinna być taka, jak ilość egzemplarzy książki „Bezsenność Jutki”    

 

1. Korzystając z książki „Bezsenność Jutki” oraz wiadomości przygotowanych na dzisiejszą 

lekcję na temat  łódzkich Żydów w latach 1939-1945 uzupełnijcie  zdania.  

 

W czasie II wojny światowej w Łodzi i w innych miastach Niemcy stworzyli dla Żydów 

odrębne, zamknięte dzielnice, by oddzielić ich od reszty społeczeństwa. Nazywali je 

.................................... . W naszym mieście powstało ono w ................. roku na terenie 

dzielnicy  ......................................... . 

Niemcy nazwali Łódź ........................................................ na cześć niemieckiego generała 

Karla von Litzmanna, który walczył tu w 1914 roku. 

Przez teren .............................................. przejeżdżał  nie zatrzymując się 

........................................., z którego czasami obywatele miasta wyrzucali paczki z jedzeniem, 

by pomóc głodującym ......................................... .  

 

2. Na mapce łódzkiego getta zaznaczcie niebieską kredką ulice, po których poruszała się Jutka 

i jej najbliżsi. Które to były ulice, sprawdźcie w książce. ( załącznik nr 1) 



 

3. Wyszukajcie w książce informacje o warunkach życia ludzi w getcie. Wyniki poszukiwań 

zapiszcie na dużych arkuszach papieru. 

   ( Każda grupa zajmuje się jednym zagadnieniem, a wyniki poszukiwań relacjonuje  

pozostałym na podstawie notatek. ) 

 

- W jaki sposób getto oddzielono od reszty miasta? 

- Czym żywili się wówczas mieszkańcy getta? 

- W jakich warunkach mieszkali Żydzi w getcie? 

- Jak spędzali dnie dorośli i dzieci? 

- Co sprawiało, że ludzie żyli w ciągłym strachu?  

 

Do domu: Napisz w 5-6 zdaniach, co najbardziej poruszyło Cię na dzisiejszej lekcji. 

 

 

 

Lekcja 2 

TEMAT: JUTKA TO KTOŚ TAKI JAK MY – KARTKI Z PAMIĘTNIKA 

BOHATERKI KSIAŻKI „BEZSENNOŚĆ JUTKI”. 

 

CELE LEKCJI 

Podczas zajęć uczniowie: 

- wymieniają elementy świata przedstawionego 

- interpretują wybrane fakty z lektury 

- redagują kartkę z pamiętnika bohaterki 

- wskazują ciekawe elementy w pracach kolegów. 

 

METODY I FORMY PRACY 

- praca w grupach 

- elementy dyskusji 

- tworzenie kartki z pamiętnika Jutki. 

 

 

CZAS REALIZACJI 

- 45 minut 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

- egzemplarze książki „Bezsenność Jutki” dla każdej z grup 

- duże arkusze papieru, mazaki 

 

  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

Uczniowie pracować będą w dowolnych grupach. Podział może nastąpić na początku lekcji 

lub po wstępnej rozmowie. Zajęcia należy rozpocząć od odczytania prac domowych uczniów. 

Będzie to dobry wstęp do kolejnych rozważań.    

 

 1. Zanim przystąpicie do pracy nad konkretnymi zadaniami, wspólnie zastanówmy się nad 

zagadnieniami: 

- co wiadomo o bohaterce – wiek, rodzice, miejsce urodzenia, najbliżsi- opiekunowie 

- kiedy człowiek może mieć trudności ze spaniem? jakie mogą być przyczyny  bezsenności? 

  dlaczego Jutka miała trudności z zasypianiem? 

- jakie, Waszym zdaniem, znaczenie miała zabawa w chowanego z dziadkiem Jutki? 



 

 2. Zadaniem każdej grupy będzie  napisanie kartki z pamiętnika Jutki. Uwzględnijcie 

przydzielone wydarzenie i uczucia, przeżycia, które mu towarzyszyły.    

 Przypomnijmy sobie wspólnie: po co pisze się dziennik/pamiętnik? jak wygląda kartka  

z pamiętnika? co prócz opisu wydarzenia powinno znaleźć się w pamiętniku w owym opisie?  

 

Wydarzenia przydzielone grupom w drodze losowania lub przez nauczyciela. 

1. Bójka z Joskiem. 

2. „Przyjaźń” z gawronem Wawelskim. 

3. Paczka wyrzucona z tramwaju. 

4. Przeprowadzka i znajomość z Basią. 

5. Ucieczka z getta                                                                                                                                           

 

Zapiszcie swoją pracę na otrzymanym arkuszu papieru. Zadbajcie o estetyczny zapis, 

poprawność językową i ortograficzną. Możecie zacząć pracę od przypomnienia sobie 

wydarzenia poprzez wspólną lekturę fragmentu książki. 

 

3.  Poznamy teraz wyniki waszej pracy- odczytamy kolejne kartki z pamiętnika. Która wydała 

się Wam najciekawsza lub najbardziej prawdziwa?  

 

Praca w  domu: Napisz list do Jutki, w którym podzielisz się z bohaterką swoimi 

przemyśleniami na temat trudnego, wojennego czasu i sytuacji bohaterki.      

Pamiętaj o cechach listu i obowiązujących w nim zasadach pisowni, układzie graficznym.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – mapa getta : 

http://www.trzynastka.easyisp.pl/cyberfair/cyber_fair2000/cf/map.html 

 

  


