
 1 

Zdzisława Matuszewska 

Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi 

Klasy IV – VI 

 

 

TEMAT:  „TRZEBA COŚ PRZECIERPIEĆ, COŚ PRZEBOLEĆ…”  

– O MAŁEJ JUTCE Z ŁÓDZKIEGO GETTA 
 

 

CEL OGÓLNY: Kształtowanie refleksyjnego odbioru tekstu literackiego ze zwróceniem uwagi 

na emocje bohaterów. 

 

CELE OPERACYJNE:  

 

Uczeń:  

- wymienia wartości ważne w życiu,   

- rozmawia o emocjach, wyrażaniu uczuć, 

            - pracuje metodą burzy mózgów,  

            - skutecznie komunikuje się z innymi,  

            - pracuje w zespole, 

            - tworzy plakat. 

 

   

METODY I TECHNIKI: pytania i odpowiedzi, burza mózgów, scenki dramowe z 

elementami inscenizacji. 

 

FORMY: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE I MATERIAŁY POMOCNICZE: 

 

- 2 książki Juliana Tuwima „Wiersze dla dzieci” 

- płyty CD z nagraniami: a) muzyki klezmerskiej (np. zespołu Sholem, czy Chmielnikers), 

      b) okrzyków niemieckich, czy odgłosów maszerujących żołnierzy 

- kartony, mazaki, magnesy,  

- kufer z kapeluszami i szalami, koc, poduszeczka 

 

CZAS TRWANIA LEKCJI – 45 minut 

 

TOK LEKCJI: 

 

1. Powitanie, czynności organizacyjne, przedstawienie celów lekcji. 

 

2. Jakie wartości, sfery życia są ważne dla każdego dziecka? (burza mózgów). Wnioski 

zapisywane na tablicy w formie wykresu, np. 
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zdrowie       poczucie bezpieczeństwa 

JA 

marzenia       szczęśliwa rodzina  

     

miłość       członkowie rodziny 

 

koledzy i  przyjaciele     pasjonujące hobby 

     JAJA 

         

    MOJE ŻYCIE 

 

 

WNIOSKI:  - potrzeba uczuć, 

  - potrzeba posiadania wokół siebie rodziny, przyjaciół, innych oddanych ludzi, 

  - poczucie bezpieczeństwa 

  - ogólne dążenie do szczęścia 

 

3. Przedstawienie przez chętnych uczniów pracy domowej – ogólnych wiadomości na 

temat łódzkiego getta. 

 

 

4. Wybranie chętnych uczniów do odegrania fragmentów inscenizacji dotyczących Jutki;  

a) scenka w domu rodzinnym przed wojną, 

b) scenka w piwnicy kamienicy w getcie w czasie wojny. 

 

Uczniowie otrzymują kartki z hasłami – podpowiedziami (załącznik nr 1) i dobierają 

potrzebne rekwizyty. W  zespołach  przygotowują scenki, losują karteczki z przydziałem ról. 

Pozostali uczniowie pełnić będą rolę obserwatorów - widzów. Równocześnie grupy otrzymują 

materiały potrzebne do stworzenia plakatów.  

 

5. Odegranie w dwóch przeciwległych miejscach w klasie scenek, przygotowanych przez 

chętnych uczniów. 

 

6. Po twórczej improwizacji widzowie zadają pytania uczniom odgrywającym rolę Jutki 

na temat jej odczuć i prezentowanych sytuacji (np. Czego się bałaś w piwnicy?). 

 

7. Uczniowie wspólnie rozmawiają o bohaterce i jej zachowaniach w getcie.  

 

8. Następnie uczniowie - widzowie dołączają do dzieci odgrywających scenki. 

Dołączający, w geście powitania, podają rękę aktorom.  

 

9. Obie grupy niezależnie tworzą  dwa plakaty, pracując metodą burzy mózgów.  

 

Grupa pierwsza szuka skojarzeń do słów „dom rodzinny” (np. ciepło, poczucie 

bezpieczeństwa).  

Grupa druga szuka skojarzeń do słowa „getto” (np. głód, strach, przemoc).  

 

10. Prezentacja plakatów. 
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11. Podsumowanie lekcji. 

 

12. Praca domowa 

 

List do wyboru: 

a. Napisz list do Jutki, która znajduje się w łódzkim getcie. 

b. Jutka jest już poza gettem. Napisz w jej imieniu list do dziadka, który pozostał 

w getcie.  

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

 

Dom rodzinny – przed wojną, wieczór, łóżko, mama, kołysanka, tata, dziadek, bajka 

z książki J. Tuwima., muzyka klezmerska, 

 

Piwnica –  w getcie, zima, dzieci, kufer z kapeluszami i szalami mamy, książka J. Tuwima 

z dedykacją od taty, nagranie krzyków żołnierzy niemieckich,  


