
SCENARIUSZ LEKCJI Z WYCHOWAWCĄ DLA UCZNIÓW KLAS 
GIMNAZJALNYCH 

 
TEMAT:  

,,Dobry człowiek w czasach zła” - Irena Sendlerowa 

 

CEL OGÓLNY:  

ukazanie wartości jakimi w życiu kierowała się Irena Sendlerowa.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

UCZEŃ 

 wymienia wartości jakimi kierowała się w życiu Irena Sendlerowa, 

 zna fakty z życia Wielkiej Działaczki Społecznej, 

 wymienia formy pomocy udzielane Żydom przez panią Irenę, 

 opisuje ryzyko na jakie narażali się Polacy, udzielający pomocy Żydom, 

 

CEL TERAPEUTYCZNY:  

nawiązanie z uczniami pozytywnego kontaktu emocjonalnego 

 

METODY I FORMY PRACY:  

praca indywidualna; pogadanka, pokaz prezentacji 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

laptop, prezentacja (www.youtube.pl ,,Irena Sendlerowa” E. Deleżuch), quiz wiedzy 

o Irenie Sendlerowej  

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I WPROWADZENIE 

1. Powitanie uczniów. Podanie tematu zajęć. 

2. Pogadanka – uczniowie odpowiadają na pytania: 

 Kim była Irena Sendlerowa? 

 Co to są wartości moralne i czemu służą? 

 Jakie sytuacje weryfikują istnienie wartości moralnych? 

II ROZWINIĘCIE 

1. Analiza prezentacji.  

2. Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania: 

 Czy Irena Sendlerowa zasłużyła na to, żeby ogłosić rok 2018 Rokiem Ireny 

Sendlerowej? 

 Co było niezwykłego w jej działaniu? 

 Czy ludzie dziś żyjący są zdolni do takich poświęceń? 

III PODSUMOWANIE 

1. Quiz wiedzy. 

2. Sprawdzenie poprawności rozwiązania quizu. Ocena pracy na lekcji. 

 

 

http://www.youtube.pl/


Quiz wiedzy o Irenie Sendlerowej 

 
1. Jaki pseudonim nosiła Irena Sendlerowa? 

a. Ircia 

b. Jolanta 

c. Anna 

2. Co studiowała pani Irena w 1939 r.? 
a. polonistykę 

b. prawo 

c. pomoc społeczną 

3. Gdzie była więziona podczas wojny? 
a. w obozie koncentracyjnym 

b. na Pawiaku 

c. w Auschwitz 

4. Ilu Żydów zostało uratowanych, dzięki 

pomocy pani Ireny Sendlerowej?  
a. 1000 

b. 2500 

c. 5000 

5. Jakim odznaczeniem została uhonorowana 

Irena Sendlerowa przez izraelski instytut? 
a. Pokojową Nagrodą Nobla 

b. medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów 

Świata 

c. Orderem Orła Białego 

6. Ile lat miała Irena, kiedy zmarł jej ojciec? 
a. 1 rok 

b. 7 lat 

c. 30 lat 

7. W jakim mieście pracowała, jako Wielka 

Działaczka Społeczna? 
a. W Łodzi 

b. w Warszawie 

c. w Krakowie 

8. W którym roku powstało Getto 

Warszawskie? 
a. 1939 r. 

b. 1940 r. 

c. 1943 r. 

9. Czym zajmowała się pani Irena w czasie 

Powstania Warszawskiego? 
a. nauczała w tajnych szkołach 

b. była pielęgniarką 

c. organizowała amunicję 

10. Co to była Żegota? 
a. Rada Pomocy Żydom 

b. organizacja antysemicka 

c. organizacja nazistowska 

11. Antysemityzm to: 
a. dyskryminacja ludzi o innym kolorze skóry 

b. dyskryminacja ludzi innego wyznania 

c. niechęć w stosunku do Żydów 

12. Jaki zawód wykonywał ojciec pani Ireny? 
a. adwokat 

b. nauczyciel 

c. lekarz 

13. W jaki sposób Pani Irena zachowywała 

informację o uratowanych dzieciach? 
a. zapisywała w notatniku 

b. karteczki z danymi zakopywała w słoiku, 

w ogrodzie 

c. dane pozostawiała wraz z dzieckiem 

14. W którym roku zmarła Irena Sendlerowa? 
a. 1995 r. 

b. 2000 r. 

c. 2008 r. 

 

 


