
 
 

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VII i VII
Opracowały: Janina Osika, Katarzyna Filipczak

 
 
Temat lekcji: Kardynał Stefan Wyszyński – wychowawca narodu.
 
Cel ogólny: zapoznanie z sylwetką Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Cele szczegółowe:
Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:

• wskazać główne wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• pracować w grupie
• korzystać z otrzymanych materiałów źródłowych
• kształtować własną osobowość opierając się na przykładzie Stefana Wyszyńskiego
• zna wybrane przesłania Kardynała

Metody: pogadanka, wykład, praca w grupie, śpiew, burza mózgów
Forma: indywidualna i zbiorowa
 
 
Przebieg zajęć:
 

Etapy zajęć Czynności nauczyciela 
i uczniów

Srodki i pomoce
dydaktyczne

Zajęcia wstępne • wyjaśnianie słowa „wychowawca” 
i rozpoznawanie funkcji, jakie ma on
przed sobą

 

Wprowadzenie do tematu. • wysłuchanie pieśni o Kardynale
Stefanie Wyszyńskim

• odgadywanie ważnych etapów życia
Kardynała na podstawie
prezentowanych zdjęć

• Nagranie pieśni Macieja
Stycznia “Soli Deo Per
Mariam”

• fotografie prezentujące
postać Kardynała
Wyszyńskiego

Praca poznawcza • streszczenie najważniejszych wydarzeń
z życia Stefana Wyszyńskiego

• odwoływanie się do prezentowanych
wcześniej zdjęć

 

Rozmowa kierowana na podstawie
głównego zadania stojącego przed
Wyszyńskim jako wychowawcą
narodu

• losowanie ważnych myśli Kardynała i
interpretowanie ich znaczenia

• wydrukowane myśli Stefana
Wyszyńskiego

Utrwalenie • wspólne tworzenie wiersza lub
podziękowania dla Kardynała Stefana
Wyszyńskiego

 

Zakończenie • pochwała za pracę oraz przyznanie
orderów strażników wartości
głoszonych przez Kardynała Stefan
Wyszyńskiego

• papierowe ordery



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przykładowe cytaty o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

 
1. "Zagadnienia "brak czasu" nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój."

2. "Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są
łatwe"

3. "Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz
jest znikomy, a miłość trwa."

4. "Kto chce wejść na szczyt, musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie
przyspieszając go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od
zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry - idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie."

5. "Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować"

6. "Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej."

7. "Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w
lepszą przyszłość."

8. "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem."

9. "Od siebie trzeba wymagać najwięcej."

10. "Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dyktujmy!"

11. "Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych."

 

 
Strony internetowe z pieśnią oraz ze zdjęciami Kardynała

1. https://wyszynskiprymas.pl/galeria-zdjec/
2. https://www.google.com/search?

q=soli+deo+per+mariam&oq=soli+deo+per+mariam&aqs=chrome..


