
 
Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem TIK  dla uczniów klasy I  

 

 

Temat 

 

Temat: “Bogurodzica” – najstarszy polski utwór poetycki. 

 

 

Klasa  

 

 

I TML 

 

 

Cele 

 

Uczeń: 

-sytuuje utwór literacki w odpowiedniej epoce: średniowieczu , 

-wykazuje się znajomością „Bogurodzicy” , 

-określa, kim jest podmiot liryczny oraz adresat utworu w kontekście 

wiedzy o epoce,  

-potrafi omówić kompozycję „Bogurodzicy”, 

-analizuje motyw deesis , 

-wskazuje archaizmy , 

-potrafi wyjaśnić, na czym polega wyjątkowe znaczenie 

„Bogurodzicy” w polskiej kulturze 

 

Metody 

 

Pogadanka; ćwiczenia interaktywne ; praca z tekstem 

 

Formy 

 

1. Praca z całą grupą.  

3. Praca indywidualna. 

 

Środki dydaktyczne 

 

 

Wymagania w 

zakresie TIK 

podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum  „Ponad 

słowami 1.1” (s. 221–223) 

 

komputer z dostępem do Internetu, 

Multiteka – Ponad słowami – Język polski 

 

Opis sposobu realizacji  

 

Faza wprowadzająca: 

 

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności. Wprowadzenie uczniów w tematykę lekcji, która 

jest poświęcona najstarszemu zachowanemu utworowi w języku polskim. Zapis tematu lekcji. 

 

2. Wysłuchanie fonetycznej rekonstrukcji „Bogurodzicy” i poznanie w przybliżeniu wymowy 

osób żyjących w XIV wiecznej Polsce.   

 http://blog.polona.pl/2017/07/jak-czytac-bogurodzice/ 

 

Faza realizacyjna: 

 

1. Wyjaśnieni, na czym polega wyjątkowa rola „Bogurodzicy” w polskiej kulturze. 

 (zilustrowanie krótkiego wykładu fragmentem filmu „Krzyżacy”). 

https://www.youtube.com/watch?v=SorMdhsdymc 

Zanotowanie w zeszycie najistotniejszych informacji.  

 

http://blog.polona.pl/2017/07/jak-czytac-bogurodzice/
https://www.youtube.com/watch?v=SorMdhsdymc


2. Lektura „Bogurodzicy” -  analiza przypisów , przeczytanie tłumaczenia tekstu na język 

współczesny, dodatkowe wyjaśnienia nauczyciela (podręcznik str. 222). 

 

3. Określenie cech podmiotu lirycznego, na podstawie tego, co mówi w utworze ( podmiot 

liryczny zbiorowy, ludzie ufający Bogu, kierujący do Boga prośby) oraz wskazanie adresatów 

jego wypowiedzi (pierwsza strofa – Matka Boża, będąca pośrednikiem kierowanych do Jezusa 

modlitw; druga strofa – Syn Boży, do którego ludzie zwracają się za pośrednictwem Jan 

Chrzciciela). Podkreślenie pozycji Matki Bożej. 

 

4. Omówienie realizacji motywu deesis i wykorzystania tego motywu w dziele plastycznym. 

Multiteka – ponad słowami-Język polski. Ikona średniowieczna ukazująca motyw deesis 

(animacja). 

 

5.Analiza budowy „Bogurodzicy” oraz wyjaśnienie istoty poszczególnych rodzajów archa-

izmów i wyodrębnianie ich w tekście. Wykorzystanie interaktywnej analizy tekstu. 

Multiteka – ponad słowami-Język polski. Środki stylistyczne w „Bogurodzicy”. 

 

Faza podsumowująca: 

 

1.Zakończenie  zajęć  podkreśleniem związku „Bogurodzicy” z systemem wartości ludzi 

żyjących w średniowieczu. Wskazanie  na ciągłą inspirującą rolę tego utworu w kulturze – 

heavymetalową wersję tej średniowiecznej pieśni nagrał zespół Opozycja (podanie linku do 

utworu: https://www.youtube.com/watch?v=EozeZ1RfDB0 ) 

 

9.Podziękowanie za pracę na lekcji, ocena aktywności uczniów. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EozeZ1RfDB0

