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Monika Podpora 

Szkoła Podstawowa nr 162, ul. Powszechna 15, Łódź 

Klasy IV – VI     

 

TEMAT : POMAGAMY JUTCE PODJĄĆ TRUDNĄ, ŻYCIOWĄ  DECYZJĘ. 

 

CELE OGÓLNE  

 

 kształtowanie umiejętności pracy z  tekstem literackim 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania  problemów w twórczy sposób 

 

CELE OPERACYJNE   

 

Uczeń : 

 

 wyjaśnia znaczenie słów: decyzja, skutek, empatia, altruizm, egoizm 

 budować nowe lub przytaczać znane związki wyrazowe 

 podaje skojarzenia do wyrazu „getto” 

 sprawnie korzysta ze Słownika języka polskiego, Słownika wyrazów obcych 

 rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia trudnej decyzji 

 określa cele i wartości związane z decyzją 

 przewiduje konsekwencje decyzji 

 dokonuje plastycznego zapisu dyskusji w postaci drzewka decyzyjnego 

 wchodzi w rolę postaci fikcyjnej 

 efektywnie komunikuje się w  grupie i współdziała w celu wykonania zadania 

 planuje i ocenia własne działania 

 dyskutuje i formułuje wnioski 

 odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości 

 

 

METODY I TECHNIKI: dyskusja, praca z tekstem literackim, heureza, burza mózgów 

 

FORMY PRACY: 

 

 indywidualna 

 zbiorowa 

 grupowa 

 

ŚRODKI  I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 tekst utworu „Bezsenność Jutki” 

 schemat drzewka decyzyjnego  

 kartki z kserokopią drzewka decyzyjnego oraz zadania domowego (dla każdego 

ucznia) 

 kwiat skojarzeń leksykalnych z wyrazem getto 
 

CZAS TRWANIA LEKCJI – 90 minut 
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PRZEBIEG LEKCJI: 
 
 

1. Powitanie, czynności porządkowe. Uświadomienie uczniom celów lekcji. 

 

2. Jakie człowiek ma potrzeby? Nauczyciel przypina na tablicy kolorowy kwiat z napisem 

POTRZEBY CZŁOWIEKA, zaś uczniowie  w obrysie płatków kwiatu wymieniają te 

podstawowe (miłość, fizjologia, poczucie bezpieczeństwa, pożywienie, akceptacja itp.). 
 

3. Czy wszystkie  potrzeby Jutki zostały zaspokojone? 

 

Jedna osoba wciela się w postać dziewczynki, zaś pozostałe dzieci zadają jej pytania 

dotyczące pobytu w getcie. 

Wnioski: W ówczesnych realiach dzieci  nie miały zapewnionego poczucia    

bezpieczeństwa, gdyż przebywały w getcie. 

 

4. Dzieci wyliczają, z czym kojarzy im się getto. 

 

                śmierć, zagłada 

                strach 

                      niewola 

                      szpera 

   GETTO      izolacja 

                          głód                   

        mur  

                          ucieczka 

                       Żydzi 

                     Niemcy 

                          Łódź 

 

5. Podanie związków frazeologicznych z niektórymi wyrazami. 

 śmierć:  sprawa życia i śmierci, umrzeć śmiercią naturalną, 

 strach: strach ma wielkie oczy, 

 głód: o głodzie i chłodzie, 

 mur: walić głową w mur, 

 Żyd: szanujmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi. 

 

6. Odegranie scenki - moment, kiedy odbywała się selekcja na ulicy, przy której 

mieszkała dziewczynka z ciotką i dziadkiem. Rozmowa Dawida Cwancygiera 

z wnuczką. 

 

7. Wnioski: Dziadek nakazuje dziewczynce schować się w piwnicy, siedzieć cicho 

 i czekać, aż zapuka jej ciotka. Jak ma postąpić Jutka? 

 

8. Ćwiczenie słownikowe. Uczniowie podają  i zapisują na tablicy zwroty  

 z rzeczownikiem „decyzja”, np. podjąć decyzję, powziąć, odwlec, cofnąć, odwołać się    

do decyzji, wpływać na czyjąś decyzję, itp. 
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9.  Z czym wiąże się decyzja - np. trud, niepewność, dojrzałość, mądrość, 

odpowiedzialność, wysiłek, odwaga, ważność, skupienie, postanowienie, 

posłuszeństwo. Uświadomienie uczniom, że każda decyzja powoduje skutki, 

konsekwencje, rezultaty, następstwa. 
 

10. Sytuacja wymagająca podjęcia decyzji: Jak ma postąpić Jutka? 

 
Możliwe rozwiązania: 

1.   Posłuchać dziadka, postąpić zgodnie z jego wolą. 

2. Schować się na czas szpery, ale nie czekać na ciotkę. 

3. Okazać dziadkowi  nieposłuszeństwo - pozostanie z najbliższymi. 

 

               Skutki pozytywne: 

 

1. Jutka ma szansę na to, aby przeżyć. 

Spokój  wewnętrzny dziadka, pewność, że dziewczynka jest bezpieczna. 

 

2. Jutka tylko chwilowo będzie bezpieczna. 

 

3. Przebywanie w gronie najbliższych osób bez względu na sytuację. 

Świadomość wspólnej śmierci 

 

                Skutki negatywne: 

 

1. Troska Dawida Cwancygiera o wnuczkę. 

Ciotka może nie przyjść, wówczas Jutka mogłaby nie przeżyć. 

Strach i samotność, rozpacz bezbronnej dziewczynki. 

 

 

2. Troska ciotki, która nie zastanie dziecka w piwnicy. 

      Niepewny los Jutki. 

      Jutka żałuje, że nie postąpiła tak, jak nakazał jej dziadek. 

 

3. Pewna śmierć. 

Wyrzuty sumienia dziadka, że nie udało mu się uratować wnuczki, 

poczucie winy. 

 

11. Praca domowa ( do wyboru); 

 

a) Na podstawie lektury  przedstaw dalsze losy Jutki w postaci komiksu. 

b) Odwołując się do odpowiednich cytatów, wypełnij kwestionariusz osobowy Jutki. 
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Załącznik do pracy domowej 

 

 

 

 

Jak się nazywa? 

 

 

 

Ile ma lat? 

 

 

 

Jak wygląda? 

 

 

 

Gdzie i z kim 

najchętniej 

przebywa? 

 

 

Czym się 

zajmuje? 

 

 

 

O czym 

marzy? 

 

 

Co ją 

najbardziej 

martwi? 

 

 

 

Jakie ma 

zalety? 

 

 

 

Jakie ma 

wady? 

 

 

 

 


