
 CO WYDARZYŁO SIĘ NAD 
JEZIOREM ŚWITEŹ? 



I 
 Cel ogólny : 
-przygotowanie do odbioru tekstu 
literackiego (zapoznanie uczniów z treścią, 
problematyką i morałem ballady Adama Mickiewicza 
pt. „Świtezianka”). 
Cele operacyjne : 
-potrafi wyodrębnić z przeczytanego tekstu 
informacje, fakty o które pyta nauczyciel; 
-zna treść przeczytanego fragmentu; 
-rozróżnia postacie i wydarzenia fantastyczne i 
realistyczne; 
-układa plan kolejnych wydarzeń zawartych w 
tekście; 
-wyjaśnia cechy ballady; 



II 

Metody pracy: 

-podająca –praca z 

podręcznikiem „Między 

nami”kl.7, str. 253 

-poszukująca: heurystyczna 

-burza mózgów. 



III 

Formy organizacyjne lekcji: 
-praca zbiorowa (wspólna pod 
kierunkiem nauczyciela analiza 
utworu,  
-praca jednostkowa (każdy z 
uczniów wykonuje samodzielnie 
to samo zadanie: podczas 
czytania utworu, zaznacza 
pewne fragmenty 
charakterystyczne dla 
omawianego utworu); 



IV 

Środki dydaktyczne: 

- podręcznik do języka polskiego  

z tekstem utworu pt. "Świtezianka" 



PRZEBIEG LEKCJI: 



1. PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH 
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ADAMA 
MICKIEWICZA I ŹRÓDŁA BALLADY. 

Cykl ten powstał na początku lat dwudziestych XIX 
wieku i były częścią pierwszego tomu „Poezji”  

Adama Mickiewicza. Ukazał się on w czerwcu 1822 
roku w Wilnie. Utwory wchodzące w skład cyklu  

w dużej mierze opierają się na wierzeniach prostego 
ludu oraz na podaniach, które krążyły wśród gminu. 

Źródłem, z którego czerpał Mickiewicz motywy  
i tematy, które potem wykorzystywał w swych dziełach, 

była ludowa fantastyka, na kształt cyklu  
w dużej mierze wpłynęły ludowe wierzenia, obyczaje, 
podania. Wynika to z romantycznego zafascynowania 

ludowością. To ona była źródłem, z którego czerpał 
Mickiewicz pomysły na tematy swych utworów. Wątki, 

które w głównej mierze pochodziły  
z „wieści gminnej”, pozwoliły na przedstawienie nie 

tylko samych bohaterów, ale także świata ich uczuć, 
wewnętrznych przeżyć, ich relacji z naturą, a także jej 

wpływu na losy człowieka  



2. ODCZYTANIE BALLADY ŚWITEZIANKA. 



3. WSPÓLNE REDAGOWANIE PLANU 
WYDARZEŃ PRZEZ UCZNIÓW  

I ZAPISANIE GO W ZESZYTACH. 

   1.Spotkania kochanków nad brzegiem 

jeziora. 

2.Obietnice składane przez strzelca. 

3.Tajemnicze zniknięcie dziewczyny.  

4.Pojawienie się nimfy wodnej. 

5.Rozpoznanie w zjawie dziewczyny spod 

lasku. 

6.Surowa kara za niedotrzymanie 

przysięgi. 

 



4. NASTĘPNIE 
UCZNIOWIE 
ODPOWIADAJĄ NA 
PYTANIA. 



Jakie postacie występują w utworze? 
Co wiemy o poszczególnych 
postaciach? 
Jak one wyglądają? 
Jak się zachowują? 
Jak wygląda miejsce akcji? 
Jaką postacią jest narrator, czy 
uczestniczyw wydarzeniach? 
Czy potrafimy określić czas i miejsce 
akcji? 
Jaki jest morał? 
(ukaranie za zdradę i złamanie 
przysięgi) 
Jaki nastrój panuje w utworze? 



5. UCZNIOWIE NA PODSTAWIE 
DEFINICJI Z PODRĘCZNIKA STR.262 

WYKAZUJĄ, ŻE ,,ŚWITEZIANKA” JEST 
BALLADĄ. W TYM CELU ODPOWIADAJĄ 
NA PYTANIA I ZAPISUJĄ DEFINICJĘ DO 

ZESZYTÓW. 

1. Czy występuje narrator? 

2. Czy posiada budowę wierszowaną? 

3. Czy łatwo wpada w ucho? 

4. Czy, ma rymy? 

5. Czy jest oparta na ludowych legendach? 

6. Czy opowiada o wydarzeniach 

niezwykłych, fantastycznych? 

7.Czy posiada morał? 



NOTATKA 

Ballada to gatunek mieszany ( 
synkretyczny), to znaczy taki, w którym 
można odnaleźć cechy trzech rodzajów 

literackich:liryki ( podział na wersy, strofy, 
obecność środków artystycznych, 

nastrój),epiki ( fabuła, akcja, bohaterowie, 
wydarzenia, obecność narratora),dramatu ( 

dialogi między bohaterami).Ballady 
zawierają zwykle treści tajemnicze, panuje w 

nich nastrój grozy  
i niesamowitości. Treść tych utworów oparta 

jest często na wierzeniach ludowych i 
zawiera ludowy kodeks moralny. 



FAKTYCZNE POŁOŻENIE 
JEZIORA ŚWITEŹ 



JEZIORO ŚWITEŹ 



Świteź – jezioro na Białorusi na 

granicy rejonów nowogródzkiego i 

korelickiego, 20 km na południowy 

wschód od Nowogródka.  

Leży na wododziale Niemna i 

Szczary,  

w dorzeczu Mołczadzi, na terenie 

Świteziańskiego Parku 

Krajobrazowego. 



MALARSKA 
WIZJA 

JULIANA 
FAŁATA 



ŹRÓDŁA: 

- podręcznik klasa 7 "Między nami" 

- reprodukcja obrazu Juliana Fałata 

- zasoby grafiki internetowej 


