
 

1 
 

Iwona Fotańska,  

Anna Lelonkiewicz-Kubik,  

Bożena Prachnio,  

Monika Stachów, 

Katarzyna Szalkowska 

nauczyciele języka polskiego i wiedzy o kulturze  

w LO im. B. Prusa w Skierniewicach 

 

LEKCJE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE… 

- czyli jak zainteresować młodzież 

literaturą i sztuką? 

(kilka propozycji na ciekawe lekcje 

języka polskiego i wiedzy o kulturze 

w szkole ponadpodstawowej) 
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Na sukces edukacyjny szkoły składa się wiele elementów. Jednym z nich jest zespół 

nauczycieli. Każdy z nas w inny sposób przekazuje wiedzę swoim uczniom. Wynika 

to z różnych osobowości, temperamentu, a także z indywidualnych zainteresowań. Jedni 

zakochani są w poezji, drudzy preferują prozę, tę klasyczną lub awangardową. Niektórzy 

śledzą nowości filmowe i uczestniczą w seansach DKF. Jeszcze inni wolą spokój galerii 

i atmosferę kontemplacji dzieł sztuki.  

Jako nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze popularyzujemy wyjścia na spektakle 

teatralne i koncerty muzyczne. Próbujemy swoimi pasjami zainteresować uczniów. 

Jednak najważniejszy proces nauczania odbywa się na zajęciach lekcyjnych, do których 

staramy się dobrze przygotować. Dbamy o poziom merytoryczny, choć to od współpracy 

z uczniami zależy ostateczny sukces. Korzystamy ze sprawdzonej obudowy dydaktycznej 

i gotowych scenariuszy lekcji, ale każda z nas ma wiele własnych, oryginalnych pomysłów. 

W tej publikacji pragniemy podzielić się swoimi propozycjami lekcji. Może zainspirują one 

innych nauczycieli. 

Krystyna Kostarska 

 

Publikacja zawiera: 

 propozycję projektu edukacyjnego na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa: „Lalka” – 

powieść nie tylko XIX-wieczna… (oprac. Iwona Fontańska) 

 scenariusz lekcji poświęconej życiu i twórczości Juliana Tuwima, stanowiącej 

podsumowanie projektu: Wspomnienie o Julianie Tuwimie... czyli Tuwim to nie 

tylko Lokomotywa, (oprac. Anna Lelonkiewicz-Kubik, Monika Stachów) 

 scenariusz  lekcji języka polskiego: Obraz  matki w literaturze romantyzmu 

i w literaturze innych epok. (oprac. Anna Lelonkiewicz-Kubik) 

 scenariusz lekcji wiedzy o kulturze: Choroba wieku, czyli ciemne strony szaleństwa 

romantycznego – artysta i sztuka epoki. (oprac. Bożena Prachnio) 

 konspekt do lekcji języka polskiego: Średniowieczny motyw tańca śmierci. (oprac. 

Monika Stachów) 

 Konspekt do lekcji języka polskiego: Obraz życia codziennego w getcie 

warszawskim – „Zdążyć przed Panem Bogiem”. (oprac. Monika Stachów) 

 Kochanowski pyta - Leśmian odpowiada. Jak wyglądają zaświaty w Trenie X Jana 

Kochanowskiego i wierszu „Urszula Kochanowska” Bolesława Leśmiana. (oprac. 

Katarzyna Szalkowska) 
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„LALKA” – POWIEŚĆ NIE TYLKO XIX-WIECZNA… 

PROPOZYCJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

w liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu humanistycznym 

 

Projekt zawiera: 

1. Opis programu. 

2. Cele programu. 

3. Rozmiar programu. 

4. Środki i materiały potrzebne do realizacji projektu. 

5. Realizatorów projektu. 

6. Zadania ogólne w ramach projektu. 

7. Harmonogram działań -wzór. 

8. Zadania szczegółowe zgodne z harmonogramem pracy - wzór. 

9. Efekty. 

10. Ewaluację. 

 

1. Opis programu: 

Projekt „Lalka – powieść nie tylko XIX-wieczna…” ma na celu ukazanie ponadczasowej 

wartości powieści B. Prusa. Organizatorzy zamierzają ukazać związek zawartych w powieści 

problemów z różnymi aspektami współczesnego życia. Celem jest również rozwijanie 

czytelnictwa i uświadomienie uczniom roli, jaką odegrał Prus w dziejach narodu polskiego.  

 

2. Cele programu: 

- kształtowanie postaw obywatelskich,  

- uwrażliwienie na problemy społeczne, pobudzanie do refleksji o istotnych problemach 

świata, człowieka, cywilizacji, kultury, 

- inspirowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania różnych źródeł wiedzy,  

- rozwijanie kreatywności, 

- rozwijanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, 

- korelacja międzyprzedmiotowa. 

 

3. Rozmiar programu: 

- czas trwania: miesiąc. 

 

4. Rodzaj i zasięg: projekt szkolny przeznaczony jest dla uczniów klas drugich, 

prezentacje końcowe mogą być zaprezentowane na forum szerszym niż jedna klasa 

druga. 

 

5. Środki i materiały do realizacji projektu: 

 tekst „Lalki” B. Prusa, 
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 komputer, 

 rekwizyty do przygotowania filmu/prezentacji,  

 dokumentacja fotograficzna, 

 formularze wywiadu, ankiety, 

 karty pracy. 

 

6. Realizatorzy projektu: 

 Klasa humanistyczna (realizująca materiał z języka polskiego w rozszerzeniu) 

 

7. Zadania ogólne w ramach projektu: 

 Nauczyciel dokonuje przydziału zadań szczegółowych i sprawuje kontrolę nad 

ich realizacją. 

 Uczniowie pracują w zespołach, realizują zadania pod kierunkiem lidera grupy. 

 

8. Harmonogram działań: 

 Na miesiąc przed rozpoczęciem pracy nad lekturą nauczyciel dzieli klasę na 5 grup 

i przydziela zadania do realizacji. 

 Zespoły wybierają spośród swoich członków lidera, opracowują projekt realizacji 

zadania i przedstawiają go nauczycielowi. 

 Nauczyciel i liderzy grup ustalają harmonogram uwzględniający terminy wykonania 

poszczególnych zadań oraz termin końcowej prezentacji. 

 Sporządzają plan działań wg wzoru: 

 

Termin Etapy pracy Opis działań Osoby 

odpowiedzialne 

    

 

9. Działania szczegółowe i ich efekty: 

 

Grupa 1  

Jak rozwiązać problemy społeczne: biedy, bezrobocia, bezradności/bierności ludzi 

z niskich warstw społecznych? 

1. Jak robił to Wokulski? 

2. Czym się kierował? 

3. Które jego metody wykorzystuje się we współczesnym świecie? Kto to robi i w jaki 

sposób? 

4. Jako specjaliści od rozwiązywania problemów socjalnych zaproponujcie własne 

rozwiązania. 
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Grupa 2  

Czego mógłby nauczyć się od Wokulskiego współczesny dobry przedsiębiorca? 

1. Jaką działalność gospodarczą prowadził Wokulski? Jakie inicjatywy podejmował? 

Skąd czerpał kapitał? W jaki sposób nim zarządzał? Jakie efekty osiągnął? 

2. Czy uwzględniał zasady racjonalnego gospodarowania? (Co produkować? Ile? Jakimi 

metodami? Dla kogo?) 

3. Jako specjaliści od ekonomii i zarządzania oceńcie, czy działania Wokulskiego były 

właściwe i czy znajdują odzwierciedlenie w dzisiejszej gospodarce rynkowej. 

Grupa 3  

Jakim jesteśmy społeczeństwem? 

1. Jak wyglądało społeczeństwo przedstawione w „Lalce” (np. mentalność bohaterów, 

ich aktywność społeczna, skutki podejmowanych działań, możliwość awansu, 

stosunek do osób z innych grup społecznych lub innej narodowości niż polska)? 

2. Które z tych postaw się zmieniły, które nadal możemy obserwować? 

3. Czy współczesne społeczeństwo polskie jest inne niż to przedstawione w powieści 

Prusa? Przedstawcie wyniki własnych badań socjologicznych.  

 

Grupa 4  

Czy Warszawa Prusa i Warszawa współczesna to to samo miasto? 

1. Jaki obraz stolicy wyłania się z „Lalki”? Gdzie rozgrywa się akcja powieści? 

2. Które miejsca zasługują na szczególną uwagę? Dlaczego? 

3. Na ile udało się rozwiązać problemy miasta wskazane w powieści? 

4. Gdybyście byli przewodnikami oprowadzającymi turystów po współczesnej 

„Warszawie Prusa”, co i w jaki sposób byście im pokazali? 

 

Grupa 5 

Czy dzięki postępowi cywilizacji świat staje się lepszy, a ludzie szczęśliwsi?  

1. W jaki sposób ukazał Prus powieściowych naukowców i wynalazców?  

2. Nad czym i w jaki sposób pracowali? Co chcieli osiągnąć? 

3. Jakie mieli szanse na ulepszenie świata i społeczeństwa?  

4. Czy dzisiejszym naukowcom/wynalazcom przyświecają podobne cele?  

5. Czy współcześni ludzie, tak jak pozytywiści, nadal wierzą, że nauka odpowie 

na wszystkie najważniejsze pytania ludzkości i pozwoli zbudować nowy, doskonalszy 

świat? 
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Poszczególne grupy dokumentują swoją pracę zwracając uwagę na uzyskane efekty. 

Przygotowane materiały posłużą do opisu projektu wg schematu: 

Opis działań Działania szczegółowe Efekty 

   

 

Ostatnim działaniem szczegółowym jest wystąpienie na forum klasy. Reprezentanci 

poszczególnych grup prezentują efekty pracy swoich zespołów (mają na to 10-15 minut), 

a następnie odpowiadają na pytania klasy i dzielą się własnymi doświadczeniami.  

10. Ewaluacja. 

Podstawą do podsumowania projektu są uwagi ich realizatorów. Uczniowie dokonują 

samooceny. Określają korzyści udziału w projekcie.  

 

 

Opracowanie projektu: Iwona Fontańska 
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SCENARIUSZ LEKCJI POŚWIĘCONEJ BIOGRAFII 

I TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA. LEKCJA STANOWI 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSPOMNIENIE O JULIANIE 

TUWIMIE… CZYLI TUWIM TO NIE TYLKO LOKOMOTYWA”. 

 

Przedmiot: Język polski. 

Planowany czas lekcji: 90 minut. 

Klasa: druga lub trzecia. 

Temat lekcji: Wspomnienie o Julianie Tuwimie… czyli Tuwim to nie tylko 

Lokomotywa. 

Cele lekcji: 

Uczeń: 

 poszerzy wiedzę na temat życia i twórczości Juliana Tuwima, 

 zna treści omawianych utworów, 

 rozwinie własne zainteresowania artystyczne i udoskonali umiejętności aktorskie, 

wokalne,  

 potrafi przygotować inscenizację wybranego utworu, 

 poszerzy swoją wiedzę na temat ówczesnej sytuacji społecznej, politycznej, 

 umie analizować i interpretować utwór poetycki, dostrzegać związek między 

przeżyciami podmiotu lirycznego a doświadczeniami poety, dostrzegać artyzm utworu 

poetyckiego. 

 

Formy pracy: 

 elementy wykładu, prezentacja tekstów literackich, analiza fragmentów utworów. 

Metody pracy: 

 praca grupowa i indywidualna. 

TOK LEKCJI: 

Faza wprowadzająca: 

Lekcja rozpoczyna się od piosenki Wspomnienie wykonanej przez wybranych uczniów. 

 

Uczennica 1: Witamy wszystkich na lekcji poświęconej życiu i twórczości Juliana Tuwima. 

Zaczęliśmy od dobrze znanej piosenki Wspomnienie, którą przed laty wykonywał Czesław 
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Niemen. Piosenka ta jest dowodem na to, że Julian Tuwim to nie tylko poeta, to artysta 

niezwykły bo wszechstronny, m.in. kabareciarz, tłumacz, autor twórczości dla dzieci. Jego 

utwory były często wykorzystywane jako teksty piosenek, tak jak Wspomnienie.  

Uczennica 2: Celem naszego spotkania jest przybliżenie biografii i twórczości poety. 

Przygodę z Tuwimem zaczniemy od przypomnienia tła społeczno – kulturowego czasów, 

w których tworzył, czyli okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

Faza realizacyjna: 

Uczennica 1: Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku po ponad stuletnim 

okresie zaborów stworzyło nowe warunki dla rozwoju polskiej kultury i literatury. Literatura 

międzywojenna nie była jednolita. Pod względem charakteru zjawisk literackich można 

ją podzielić na dwa różne okresy. Pierwszy z nich, przypadający na lata dwudzieste XX 

wieku charakteryzuje optymizm, wielka radość i euforia z powodu zakończenia wojny 

i odzyskania wolności, a także wizja świetlanej przyszłości dla Polski i świata, radość życia, 

pochwała witalności. Ów optymizm widoczny jest szczególnie w twórczości poetów 

związanych z grupą, do której od 1920 roku  należał poeta, ich utwory wyrażają radość 

i fascynację codziennością. Drugi okres, przypadający na lata trzydzieste, zaznaczył się 

stopniowo narastającym poczuciem kryzysu cywilizacji i ogólnego pesymizmu. Było 

to spowodowane szokiem, jakim dla ludzi ówczesnych była recesja gospodarcza lat 

trzydziestych, zwana wielkim kryzysem, która objęła cały świat nie wyłączając Polski, 

odbierając ludziom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa.  

Uczennica 2: Wiemy już, w jakich czasach tworzył Julian Tuwim, ale nim przejdziemy 

do omówienia jego twórczości, poznajmy jego rodzinę, dzieciństwo, świat, który ukształtował 

naszego poetę jako człowieka i artystę. 

Uczennica 1: Julian Tuwim, poeta i tłumacz, urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi. 

Pochodził ze średniozamożnej, mieszczańskiej rodziny zasymilowanych łódzkich Żydów. 

Dzieciństwo poety nie było wolne od trosk. Niedostatek materialny i poczucie dystansu 

społecznego, jaki dzielił rodzinę od bogatych domów wielkich fabrykantów, wpłynęły 

na przygnębienie przyszłego poety. Aby oderwać się od codziennych zgryzot, Tuwim 

oddawał się pasjom. Początkowo fascynowały go książki czytane przez matkę, następnie 

przyszło zafascynowanie magią, a w ślad za nią zaczęły go fascynować rozmaite 

doświadczenia chemiczne.  

Uczennica 2: Sam Tuwim  wspomniał te czasy z  lekkim przymrużeniem oka: I nagle coś 

mi do głowy strzeliło, że jestem z powołania chemikiem. Zacząłem robić dziwne rzeczy. 

Najpierw skromnie: mieszałem proszek do zębów z pianą mydlaną, stearynę z atramentem, 

farbkę kuchenną z octem, a u wuja aptekarza kradłem co się dało i wszystko kręciłem, 

rozcierałem, oblewałem kwasami, aż wreszcie, napakowawszy calichloricum do rurki 

metalowej, zacząłem rozgrzewać ją nad świecą. Nagle – trach – wybuch – szczęście, że sobie 

tylko rękę poszarpałem… Po chemii przyszła mechanika, następny okres: magia. Po co? Nie 

wiem. Sądzę, że po to, aby w przyszłości być poetą. Warto dodać, że Tuwim był kochliwym 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_kryzys
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młodzieńcem. Sam siebie określał słowami: ,,Pensjonarczyk i panniarz, że coś strasznego 

(...)”, a o miłości pisał m.in. tak:  

Prezentacja przez ucznia wiersza: „Zupełnie nieznajomej, raz widzianej”.  

Uczennica 1: W 1918 roku ukazuje się pierwszy tom poetycki Czyhanie na Boga, to oficjalny 

początek drogi artystycznej poety, a ten nieoficjalny był, jak przystało na Tuwima, dość 

niekonwencjonalny:   

Prawdę mówiąc, zupełnie nie pamiętam tego dnia ani godziny, kiedy mi się po raz pierwszy 

coś ze słów ułożyło. Pamiętam tylko, że już po paru dniach „twórczości” napisałem gryzącą 

satyrę na kolegę Kona i jego wiarołomstwo „O mój słodki, popraw wrotki<< – prosi Jadzia, 

spełnia on. Wtem Marysia, słodka mysia, na wrotnisku zjawia się” – i co dalej było, nie 

pamiętam. Za pierwszy jednak swój utwór poetycki uważam taką oto sztuczkę, dochowaną 

tylko w pamięci: „Buduję dom, buduję dwór, a czarna moja cegła, a młot i łom w mój walą 

mur, w fundament trumna legła. Robotnik trup tam kopie grób”… i to wszystko, co mi z tego 

makabrycznego arcydzieła zostało. Taka to „satyra” i taka „liryka” były pierwocinami mojej 

poezji. 

 

Uczennica 2: Wiersze zaczął pisać w wieku osiemnastu lat,  przede wszystkim pod wpływem 

poezji Leopolda Staffa. W 1916 roku Tuwim przeniósł się do Warszawy, gdzie zaczął 

studiować prawo i filozofię, szybko jednak porzucił studia. Rozgłos przyniosło mu 

zaangażowanie w twórczość poetycką. W 1918 roku opublikował swój pierwszy tomik 

poetycki Czyhając na Boga. W tym czasie poeta związał się z teatrem „Pikador”, dla którego 

pisał skecze i teksty piosenek. Tuwim był nie tylko poetą, ale także humorystą, adaptatorem 

cudzych dzieł dramatycznych i popularyzatorem nauki. Twierdził, że ,,Pisarz musi mieć 

warsztat. Na półkach pisarza muszą stać i zawsze być pod ręką źródła jego tworzywa, a tym 

tworzywem jest słowo”. 

Zapraszam do wysłuchania wiersza Czyhanie na Boga. (prezentacja wiersza przez 

wybranego ucznia) 

Uczennica 1: Wiersze z tomiku Czyhanie na Boga wyrażają radość, fascynację 

codziennością, witalizm. 

Uczniowie prezentują wiersze: Ranyjulek, Życie. 

Uczennica 2: Tuwim nie próżnuje, w 1920 roku ukazuje się kolejny tom poetycki 

zatytułowany Sokrates tańczący Tytułowy wiersz tomu Juliana Tuwima Sokrates tańczący, 

akcentujący postawę pełną witalności, radość płynącą z życia, hedonizm, dynamizm 

(ruch, taniec) oraz biologizm człowieka (dziki taniec) jest wierszem programowym. To wyraz 

nonszalanckiego stosunku poety do historii antycznego bohatera, którą autor celowo 

przeinacza i dostosowuje do swoich celów. Poza tym utwór jest apoteozą sił życiowych, sił 

natury i młodości, nieustannego pędu życiowego, uciech oraz postawy hedonistycznej, 
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kontynuacją motywu dionizyjskości w poezji. Tuwim pokazuje czytelnikowi nieznane 

oblicze Sokratesa - jednego z największych filozofów w dziejach ludzkości, który cnotę 

okrzyknął najwyższą wartością. Jego wizja jest zgoła odmienna od powszechnie 

obowiązującego wizerunku poważnego mędrca. Antyczny myśliciel nie jest dystyngowanym 

filozofem ani mistrzem erudycji, lecz afirmującym życie i jego uciechy starszym panem, 

który – chcąc zaznać trochę swobody – schodzi z pomnika wystawionego mu przez dzieje.  

 

Filozof przedstawiony przez Tuwima, choć stary, to jednak chce tańczyć, bawić się, śpiewać 

i ucztować. Do towarzyszenia mu podczas zabawy namawia innych. Nie chce myśleć o pracy. 

Woli leniwie wygrzewać się na prażącym słońcu niczym kot, popijając mędrsze wino, 

a w chwilach ochoty – oddać się zapomnieniu w obłąkańczym, wręcz obsesyjnym tańcu. 

Prezentacja wiersza Sokrates tańczący  

Uczennica 1: Przełomowy  okazuje się rok 1932, w którym ukazuje się tom poetycki Biblia 

cygańska i inne wiersze, z którego pochodzi wiersz Do prostego człowieka (prezentacja 

utworu) 

Uczennica 2: Podmiot liryczny odnosi się z sympatią do prostego człowieka „mój bliźni”, 

„O, przyjacielu nieuczony”, natomiast dysydentów ocenia pejoratywnie: „Króle z panami 

brzuchatemi”, „tłuste szuje”, „panowie szlachta”. By silniej przemówić do prostego 

człowieka, Tuwim sięga po słowa i zwroty z potocznego języka, a nawet wulgaryzmy: 

„Majster”, „drab”, „szczeniak”, „rozścierwi się”, „rozchami”. Wiersz został opublikowany 

w socjalistycznym piśmie i jest wyrazem skrajnie pacyfistycznych przekonań poety, który 

przez ugrupowania prawicowe oskarżony był o anarchię i łamanie tradycji walk 

narodowościowych. Protesty wywołało zwłaszcza określenie „Rżnij karabinem w bruk ulicy”. 

Dla Tuwima wojny toczą się zawsze w imię jakichś interesów grupy rządzącej: „im gdzieś 

nafta z ziemi sikła”, „gdzieś zwęszyli kasy pełne”, „upatrzyły tłuste szuje cło jakieś grubsze 

na bawełnę”. Dlatego poświęcenie własnej krwi za cudzą sprawę nie ma sensu. Pojęcie 

ojczyzny uległo deformacji, ojczyznę się szarga, wykorzystuje do prywatnych celów. 

Szczególnie ironicznie brzmi fragment: 

„(...) wyjdzie biskup, pastor, rabin 

pobłogosławić twój karabin, 

bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, 

że za ojczyznę - bić się trzeba”. 

Tuwim zdaje się odrzucać hasło „Bóg - honor - ojczyzna”, broniąc zwykłego człowieka i jego 

prawa do życia. 
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Uczennica 1: Bal w Operze – katastroficzny poemat Juliana Tuwima, przez wielu krytyków 

oceniany jako arcydzieło XX-wiecznej literatury polskiej oraz najwybitniejsze ówczesne 

dzieło satyryczne; napisany w 1936, w całości wydany dopiero w 1982 roku. 

Przyczyną powstania poematu był ostry sprzeciw Tuwima wobec rodzącego się w latach 

dwudziestych faszyzmu i sanacji, a według Czesława Miłosza także obrzydzenie 

zaobserwowanym przez Tuwima zezwierzęceniem współczesnego mu świata, pogoń władzy 

za „pieniądzem, seksem i obżarstwem”. Dzieło wywołało w swoim czasie kontrowersje 

w związku z postawieniem obok siebie treści religijnych, czerpanych z Apokalipsy świętego 

Jana, oraz licznych wulgaryzmów, scen wyuzdania czy moralnego zepsucia. Miłosz sugeruje, 

że w ten sposób poeta pragnął stworzyć nowoczesną odmianę prowokacyjnych zawołań 

pierwszych chrześcijan do opuszczenia marności tego świata.
.
 Szczególnie podkreślanym 

walorem utworu jest warstwa językowa i kompozycyjna; obok fragmentów realistycznych 

występują zupełnie fantastyczne, często zaś od tonu błazenady i żartu słownego autor 

przechodzi do ekspozycji przemocy i destrukcji. 

Do dziś interpretatorzy Balu w Operze dzielą się na tych, którzy widzą w nim Tuwimowską 

diagnozę kataklizmu jedynie pewnej formacji polityczno-społecznej, i tych, którzy dopatrują 

się w nim wizji religijnej ostatecznego upadku świata i człowieka, swoistą „modlitwę 

do Boga o nieistnienie”. 

Fragment poematu przedstawi wybrany uczeń. 

Uczennica 2: Nie sposób wymienić wszystkiego, co napisał Julian Tuwim. Ale są pewne 

aspekty jego dorobku, których pominąć nie możemy.  

Uczennica 1: Twórczość satyryczna Juliana Tuwima zainspirowała kompozytorów 

różnorakiej muzyki, do ubrania jej w melodie i dźwięki. Jego wiersze doczekały się bardzo 

wielu, bardzo różnych aranżacji i wykonań muzyczno-wokalnych. Twórczość Tuwima 

wykonywana jest do dziś przez artystów teatralnych, kabaretowych, lirycznych, a także 

wykonawców popowych, rockowych czy punkowych. Zdarzało się i tak, że Julian Tuwim 

tworzył tekst do skomponowanej już muzyki. Można więc powiedzieć, że kolejną część jego 

twórczości stanowią teksty piosenek. Piosenki z Tuwimem w tle wykonywało wielu artystów. 

O grubej Bercie i jej absztyfikantach, na pytanie Co nam zostało z tych lat, odpowiada 

Mieczysław Fogg, Wiele tekstów poety wyśpiewał Czesław Niemen, a są to między innymi 

Wspomnienie i Jeżeli śpiewa. Wiersze Juliana Tuwima napisane dla dzieci można usłyszeć 

w bardzo wielu wykonaniach. Tekst Tuwima o miejscowej idiotce i tutejszym kretynie znają 

niemal wszyscy, po tym jak rozsławił go w swojej piosence Grzegorz Turnau. Julian Tuwim 

jest autorem tekstów do dwóch największych przebojów okresu międzywojennego: Miłość 

ci wszystko wybaczy i Na pierwszy znak, wykonywanych przez Hankę Ordonównę 

i interpretowanych przez wielu artystów kolejnych pokoleń. Nieśmiertelny przebój Marka 

Grechuty Pomarańcze i mandarynki jest wyśpiewanym tekstem poety, podobnie jak znany 

wszystkim Tomaszów wyśpiewany przez Ewę Demarczyk.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim
http://pl.wikipedia.org/wiki/Satyra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_20._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_20._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faszyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sanacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_%C5%9Bwi%C4%99tego_Jana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_%C5%9Bwi%C4%99tego_Jana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Realizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fantastyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Burleska
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Zapraszamy do wysłuchania utworu Miłość ci wszystko wybaczy. 

Uczennica 2: A na koniec niespodziana zaprezentowana przez szkolną grupę teatralną 

Kaktus.  

Prezentacja wybranej bajki Juliana Tuwima. 

Uczennica 1: Wiersze dla dzieci to ta część twórczości Juliana Tuwima, którą wszyscy 

znamy i z którą najbardziej kojarzy nam się ów poeta. Wszystkie są napisane dowcipnym 

językiem, wszystkie opisują jakiś fragment rzeczywistości, wiele z nich ma ukryty morał lub 

przesłanie. 

Faza podsumowująca: 

1. Podsumowanie najważniejszych zagadnień omówionych na lekcji oraz ocena 

najbardziej aktywnych uczniów. 

2. Praca domowa:  

Dla wszystkich uczniów: Podaj przykłady współczesnych tekstów kultury nawiązujących 

do twórczości Juliana Tuwima. 

Dla uczniów przygotowujących się do konkursów recytatorskich – Przygotuj swoją 

interpretację wybranego utworu Juliana Tuwima. 

3. Ewaluacja:  

Uczniowie na koniec lekcji zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. 

 

Opracowanie: 

Anna Lelonkiewicz-Kubik 

Monika Stachów 
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SCENARIUSZ LEKCJI WIEDZY O KULTURZE 

 

Planowany czas: 90 minut 

Klasa: pierwsza LO 

Temat zajęć: Choroba wieku, czyli ciemne strony szaleństwa 

romantycznego – artysta i sztuka epoki. 

 

Cele: 

1. Zapoznanie z koncepcją romantycznego artysty. 

2. Zapoznanie z konkretnymi dziełami sztuki plastycznej doby romantyzmu 

i ich autorami. 

3. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania cech sztuki romantycznej. 

4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dzieł sztuki twórców doby romantyzmu. 

5. Ćwiczenia z zakresu analizy i interpretacji malarstwa. 

6.  Korelacja międzyprzedmiotowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

1. Reprodukcje obrazów:  

 Theodore Giericault „Tratwa Meduzy”, 

 Eugene Delacroix „Rzeź na Chios” 

 WilliamTuner „Ostatnia podróż Téméraire’a”, 

 Caspar Dawid „Opactwo w dębowym lesie” 

 Francisco Goya „Saturn pożerający swe dzieci”, 

 Piotr Michałowski „Bitwa pod Somosierrą”. 

2. Fragmenty dowolnych kompozycji Ludwika van Beethovena. 

Formy pracy: prezentacja dzieł sztuki, analiza dzieła ukierunkowana pytaniami nauczyciela. 

Metody pracy: praca w grupach, praca z całym zespołem klasowym. 

Tok lekcji:  

1. Podstawowym elementem lekcji jest prezentacja dzieł sztuki z jednoczesną ich analizą 

i interpretacją, której dokonują uczniowie na drodze odpowiedzi na pytania 

nauczyciela oraz samodzielnych wniosków. 

2. Podczas zajęć uczniowie powinni zdobyć następujące wiadomości i umiejętności:  

A) Artysta, sztuka: 
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 artysta: osoba o nieskrępowanej wyobraźni, będąca idealistą, kierująca się 

intuicją, subiektywizmem, intensywnością przeżyć, wybitna jednostka 

obdarowana przez Boga darem tworzenia, 

 kreacjonizm: tworzenie sztuki jako akt stwarzania, niepoddający się żadnym 

normom i ograniczeniom, 

 sztuka jest autonomiczna, nie ulega naciskom tradycji i rzeczywistości; jej 

tworzenie to wyzwolenie ekspresji artysty, 

 sztuka ma prezentować erupcję emocji, gwałtowność (podobanie 

do ukazywania stanów rozpaczy, mieszanki bólu i rozkoszy, piękna i ohydy 

(stąd trzy główne motywy, które Mario Praz nazwał „czarnym romantyzmem”: 

ciało, śmierć, Szatan). 

B) Malarstwo:  

 istotna rola koloru, który ma być jakby z furią rzucony na płótno (w „boskim 

szale”), stosowanie wyraźnych konkretów kolorystycznych, 

 tematyka: natura jako groźny i tajemniczy żywioł; historia ukazana przez 

pryzmat dramatycznych wydarzeń, tematyka orientalna, obrazy wizyjne 

fantastyczne; to co się przedstawia ma być groźne i wyraźne w swoim 

przesłaniu; rehabilitacja brzydoty; prezentowanie emocji i ekspresji, 

 nie chodzi o zaprezentowanie realistycznego obrazu rzeczywistości, ale 

o wywołanie nastroju, emocji, przekazanie wizji artystycznej. 

 

3. Podczas zajęć uczniowie pracują w 6 grupach (po 4-5 osób). Po dokonaniu podziału 

na grupy i wyborze liderów, każdy z zespołów otrzymuje materiały do pracy 

z konkretnymi wskazówkami. Podczas pracy cichutko brzmi muzyka Ludwika van 

Beethovena. 

 

4. Materiały do pracy w grupach: 

Twórca Dzieło Grupa Wskazówki  do interpretacji 

 

 

 

Theodore Giericault 

(1791- 1824) 

 

 

 

„Tratwa 

Meduzy” 

(1818-

1819) 

 

 

 

 

I 

Najsłynniejszy obraz malarza, wystawiony                

w 1819 roku wzbudził kontrowersje i publiczne 

dyskusje. Dotyczy autentycznych wydarzeń 

(rozbicie statku Meduza i pozostawieniu przez 

kapitana 149 osób, dryfujących na tratwie przez 

13 dni). Prezentacja momentu, gdy zrozpaczeni 

ludzie dostrzegają w dali żagiel statku. 

Proszę określić: 

 emocje przedstawionych rozbitków, 

 efekty kolorystyczne i oświetleniowe, 

 na czym polega dynamika dzieła. 
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Eugene Delacroix 

(1798-1863) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rzeź 

na Chios” 

(1824) 

 

 

 

 

 

II 

Zainteresowanie orientalizmem, zainteresowanie 

wydarzeniami z kwietnia 1822 roku, kiedy 

to grecka ludność z wyspy Chios została 

zmasakrowana przez wojska tureckiego 

imperium; wystawiony wywołał wielkie 

oburzenie (pretensjonalny malarz sili się 

na brzydotę, rzeź malarstwa). 

Proszę określić: 

 emocje przedstawionych postaci, 

 efekty kolorystyczne i oświetleniowe, 

 na czym polega dynamika dzieła, 

 elementy brzydoty, 

 elementy orientalne. 

 

 

WilliamTuner 

(1776-1851) 

 

 

 

 

„Ostatnia 

podróż 

Téméraire

’a”(1839) 

 

 

 

 

III 

Téméraire – słynny żaglowiec generała Nelsona, 

imponujące rozległe niebo, symboliczna 

prezentacja dwóch kontrastujących ze sobą 

epok: stary świat - statek żaglowy; mglisty                 

i nowy świat – parowy holownik; czerń – 

złowieszczy niepokój. 

Proszę określić: 

 efekty kolorystyczne i oświetleniowe, 

 na czym polega dynamika dzieła, 

 elementy kontrastu i sposoby jego 

realizacji. 

 

 

Caspar Dawid 

(1774 – 1840) 

 

 

 

„Opactwo 

w dębow

ym lesie” 

(1809-

1810) 

 

 

 

IV 

Najgłębsze i najbardziej poetyckie dzieło                    

w malarstwie pejzażowym, drzewa wyglądające 

jak krata broniąca dostępu do innego, 

tajemniczego, fantastycznego świata. 

Proszę określić: 

 efekty kolorystyczne i oświetleniowe, 

 na czym polega tajemniczość dzieła, 

 elementy kształtów, 

 nastrój obrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład „czarnego romantyzmu”, okropny bóg 

– kanibal z wytrzeszczonymi oczami, ściska 

w garści swego syna, pożera jego głowę i jedno 

ramię, resztę ciała wpycha do ust, jawiących się 
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Francisco Goya 

(1746-1828) 

„Saturn 

pożerając

y swe 

dzieci” 

(1821-

1823) 

V jako wrota do piekła. 

Proszę określić: 

 kolorystykę obrazu, 

 emocjonalizmy i nastrój dzieła, 

 elementy brzydoty, 

 kształty postaci. 

 

 

 

Piotr Michałowski 

(1800-1855) 

 

 

 

 

„Bitwa 

pod 

Somosierr

ą” 

(ok. 

1837) 

 

 

 

 

 

VI 

Najwybitniejszy polski malarz romantyczny; 

podstawowe wątki: walki niepodległościowe, 

portrety, tematyka wiejska; swoboda                          

i dynamizm kompozycji, czasami gwałtowne 

kontrasty. 

Proszę określić: 

 efekty kolorystyczne, 

 emocje postaci, 

 cechy budujące dynamikę dzieła. 

 

5. Po zakończeniu pracy w grupach lider przedstawia wypracowane materiały, następnie 

wspólnie cała klasa buduje wnioski końcowe zgodne z założonymi celami. Uczniowie 

zapisują je do zeszytów. 

6. Praca domowa:  

Dokonaj analizy i interpretacji wybranego dzieła malarza romantycznego. 

 

Opracowanie: Bożena Prachnio 
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SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Klasa: druga LO (poziom rozszerzony) 

Hasło programowe: Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, 

analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi. 

Dział programowy: Literatura romantyzmu. 

Planowany czas lekcji: 45 minut. 

 

Temat: Obraz  matki w literaturze romantyzmu i w literaturze innych 

epok. 

 

Cele ogólne: 

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się oraz formułowania wniosków  

 kształtowanie umiejętności interpretacji i analizy tekstu literackiego 

 

Cele szczegółowe:  

w zakresie treści uczeń: 

 zna treść utworu Do Matki Polki, 

 wie, jakie były okoliczności powstania utworu, 

 rozumie funkcję utworu w epoce romantyzmu, 

 rozumie znaczenie utworu dla polskiej kultury. 

 

w zakresie umiejętności uczeń: 

 potrafi zinterpretować utwór zgodnie z obowiązującymi zasadami analizy tekstu 

poetyckiego, 

 charakteryzuje obraz matki przedstawiony w utworze, 

 charakteryzuje stosunek nadawcy do adresata, 

 wykorzystuje wcześniej zdobytą wiedzę dotyczącą kontekstu epoki, 

 omawia budowę językową utworu, 

 wskazuje nawiązania do zaprezentowanego motywu w utworach innych epok. 

 

w zakresie kształtowania postaw uczeń: 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku matki w polskiej literaturze. 

 

Zaplanowane metody pracy:  

 elementy wykładu, rozmowa z uczniem, analiza fragmentów utworów. 

Zaplanowane formy pracy: 

 praca indywidualna i grupowa. 
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Tok lekcji: 

FAZA WPROWADZAJĄCA 

1. Nauczyciel zapisuje temat na tablicy i informuje uczniów, jaką konkretną wiedzę powinni 

zdobyć podczas lekcji i które ważne umiejętności będą ćwiczyli. 

Wprowadzenie do tematu lekcji odbywa się poprzez wykład nauczyciela dotyczący genezy 

utworu Do matki Polki (pochodzenie, czas powstania, okoliczności powstania utworu). 

FAZA REALIZACYJNA 

1. Po elementach wprowadzenia nauczyciel odczytuje wzorcowo utwór.  

2. Uczniowie samodzielnie czytają tekst utworu zamieszczony w podręczniku, następnie pod 

kierunkiem nauczyciela, tłumaczą archaiczne formy wyrazowe na współczesny język.  

3. Analiza utworu Do matki Polki: 

 Omówienie kreacji podmiotu lirycznego (Polak, patriota) 

 Omówienie kreacji adresata (matka, Polka, kobieta) 

 Określenie typu liryki i sytuacji lirycznej (liryka bezpośrednia, modlitwa, apel) 

 Omówienie motywu matki Polki, jej roli w społeczeństwie, powinności wobec 

narodu, modelu wychowawczego 

 Określenie tragizmu kobiet w czasach zniewolenia narodu. 

 Odczytanie (jako kontekst literacki) fragmentów pamiętnika siostry powstańców 

z 1831r. 

4. Po analizie i interpretacji uczniowie tworzą portret matki, przypisują jej cechy  

i zadania jakie stawia przed nią ówczesna rzeczywistość.  

5. Analiza utworu Tadeusza Borowskiego Kolęda zła w celu pokazania wpływu literatury 

romantycznej na kształtowanie wizerunku matki w polskiej literaturze. 

 

FAZA PODSUMOWUJĄCA 

1. Podsumowanie najważniejszych zagadnień omówionych na lekcji oraz ocena 

najbardziej aktywnych uczniów. 

2. Praca domowa:  

Dla wszystkich uczniów: Podaj przykłady utworów literackich nawiązujących 

do omawianego obrazu matki. 

Dla uczniów przygotowujących się do konkursów recytatorskich – Przygotuj swoją 

interpretację monologu matki, bohaterki utworu Mickiewicza. 

3. Ewaluacja:  

Uczniowie na koniec lekcji zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. 
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Do matki Polki (1830) Adam Mickiewicz 

O matko Polko! Gdy u twego syna 

W źrenicach błyszczy geniuszu świetność, 

[…] 

Jeżeli słucha z głową pochyloną, 

Kiedy mu przodków powiadają dzieje, 

O matko Polko! źle się twój syn bawi! 

Klęknij przed Matki Bolesnej obrazem, 

I na miecz patrzaj, co jej  serce krwawi, 

Takim wróg piersi twe przeszyje razem! 

[…] 

Syn twój wezwany do boju bez chwały 

I do męczeństwa… bez zmartwychpowstania 

[…] 

Nasz Odkupiciel, ǳieckiem w Nazarecie,  

Piastował krzyżyk, na którym świat zbawił: 

O matko Polko! Ja bym twoje ǳiecię 

Przyszłymi jego zabawkami bawił. 

Wcześnie mu ręce okręcaj łańcuchem,  

Do taczkowego każ zaprzęgać woza, 

By przed katowskim nie zbladnął obuchem,  

Ani się spłonił na widok powroza; 

Bo on nie pójǳie, jak dawni rycerze,  

Utkwić zwycięski krzyż w Jeruzalemie […] 

A placem boju bęǳie dół kryjomy,  

A wyrok o nim wyda wróg potężny.  

Zwyciężonemu za pomnik grobowy  

Zostaną suche drewna szubienicy,  

Za całą sławę krótki płacz kobiecy  

I długie, nocne rodaków rozmowy. 

 

Kolęda zła(1944) Tadeusz Borowski 

 

Nie pieść, Matko, Syna, nie pieść,  

na desce połóż go lepiej,  

na twardej desce go połóż  

i nie daj śpiewać aniołom. […] 

 

Bo Syn Twój, gdy będzie duży,  

pójdzie zabijać i burzyć,  

z żelaznym hełmem na głowie  

w polu spać będzie, w rowie.  
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Nie karm, Matko, Syna, nie karm,  

nie dawaj do syta mu mleka,  

niech z głodu syn płacze lepiej,  

nie karm go, Matko, nie karm.  

 

Bo Syn Twój, prosty i zgrzebny,  

nie będzie miał wody i chleba […] 

Nie kochaj, Matko, Syna, nie kochaj,  

niech lepiej Syn z bólu szlocha,  

niech z bólu Syn szlocha lepiej,  

nie kochaj, Matko, Syna, i nie pieść. […] 

 

….i Twój Syn tak jak zbrodniarz zginie.  

Nie pieść, Matko, nie karm i nie kochaj Syna. 

 

Ankieta ewaluacyjna: 

 

1. Czy zostały zrealizowane cele lekcji? 

Tak                     Nie                              Nie wiem 

 

2. Czy tematyka zajęć i zastosowane metody były interesujące? 

Tak                    Nie                               Nie wiem 

 

3. Czy zaprezentowany temat poszerzył moją dotychczasową wiedzę na temat 

motywu matki w literaturze? 

Tak                    Nie                               Nie wiem 

 

4. Atmosfera na lekcji była: 

Miła               Niemiła        Obojętna 

 

 

Opracowała: Anna Lelonkiewicz-Kubik 
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KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

Planowany czas: 45 minut 

Klasa: pierwsza LO 

Temat: Średniowieczny motyw tańca śmierci. 

 

Cele ogólne: 

Uczeń: 

 dokonuje samoorientacji we własnym postrzeganiu śmierci, życia doczesnego 

i wiecznego, 

 kształci umiejętność analizy i wnioskowania. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 zna utwór „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, 

 charakteryzuje wygląd Śmierci, 

 wskazuje elementy grozy i komizmu w kreacji Śmierci,  

 określa podobieństwa między literacką a plastyczną realizacją motywu tańca śmierci, 

 wypowiada się na temat pojmowania śmierci przez człowieka średniowiecznego. 

Metody pracy: praca z tekstem literackim, analiza i interpretacja tekstu kultury, rozmowa, 

elementy dramy. 

Forma pracy: praca z całym zespołem klasowym. 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna – drzeworyty Hansa Holbeina z cyklu taniec 

śmierci, nagranie utworu muzycznego „Mea culpa” Enigmy. 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności wstępne: 

 sprawdzenie listy obecności, 

 zapisanie tematu lekcji,  

 wyjaśnienie uczniom celów lekcji. 

2. Rozmowa dotycząca pojmowania śmierci przez człowieka współczesnego. 

3. Motyw śmierci w kulturze późnego średniowiecza. 

W średniowieczu głoszono pogardę dla życia ziemskiego, traktowanego jako etap 

przejściowy na drodze do zbawienia. Żadna epoka nie skupiała się tak bardzo na temacie 

śmierci jak średniowiecze, zwłaszcza wiek XV. 
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4. Głośne odczytanie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. 

5. Postawienie pytań wyznaczających trop interpretacyjny utworu. 

Analiza pod kątem:  

 wizerunku Śmierci, 

 równości wszystkich ludzi wobec śmierci, 

 elementów satyry i groteski obok grozy i powagi tematu śmierci. 

6. Omówienie pojęcia tańca śmierci. 

Motyw popularny w sztuce europejskiej (zwłaszcza w malarstwie) i literaturze od późnego 

średniowiecza, czyli wieku XIV. 

7. Analiza i interpretacja cyklu drzeworytowego H. Holbeina – jednego z najbardziej 

znanych przedstawień tańca śmierci w Europie. 

8. Podsumowanie – sprawdzenie stopnia rozumienia problematyki omawianej na lekcji 

w formie ćwiczenia dramowego. 

 

Słuchając nagrania zespołu Enigma pod tytułem „Mea culpa” uczniowie ustawiają się 

w pozach ludzi biorących udział w tańcu śmierci, inspirując się przy wyborze i odtwarzaniu 

ról omówionymi w czasie lekcji drzeworytami i analizowanym tekstem. Jedna osoba wciela 

się w rolę śmierci. Kiedy ucichnie muzyka uczniowie zatrzymują się w stop-klatkach. 

Wskazane osoby opowiadają o wrażeniach w momencie śmierci osób, w które się wcielili. 

Czy ćwiczenie dramowe pomogło wam w pogłębieniu interpretacji tekstów kultury 

średniowiecznej, czy nie miało większego znaczenia? 

9. Ustna ocena pracy uczniów, wyróżnienie osób najbardziej aktywnych na lekcji. 

10. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. 

Czy można mówić o sprawiedliwości śmierci, skoro zabiera ze sobą ludzi młodych i dzieci, 

istoty, które mogłyby żyć długo i cieszyć się światem? Rozważ problem w oparciu 

o „Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” oraz inne wybrane teksty kultury (co najmniej 2) 

– wypowiedź monologowa trwająca 10 min (zadanie przygotowujące do matury ustnej). 

 

Opracowanie: 

Monika Stachów 
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KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Planowany czas: 45 minut 

Klasa: trzecia LO 

 

Temat: Obraz życia codziennego w getcie warszawskim – „Zdążyć przed 

Panem Bogiem”. 

 

CELE OGÓLNE: 

UCZEŃ : 

 rozbudza w sobie wrażliwość wobec drugiego człowieka, 

 dokonuje orientacji we własnym systemie wartości, 

 kształtuje postawę dążenia do wartości, 

 uświadamia sobie tragizm sytuacji człowieka w rzeczywistości getta, 

 wykazuje, że normy panujące w getcie pozostają w sprzeczności z zasadami 

tradycyjnej moralności, 

 kształci umiejętność analizy i wnioskowania. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

UCZEŃ: 

 zna treść i problematykę utworu „Zdążyć przed Panem Bogiem”, 

 charakteryzuje sytuację przedstawioną w scenie z Żydem na beczce, 

 potrafi określić na czym polega dehumanizacja starego Żyda, 

 interpretuje symboliczny sens sceny z Żydem na beczce, 

 wyjaśnia słowa „nie dać się wepchnąć na beczkę” w kontekście próby ocalenia 

godności w codzienności getta, 

 charakteryzuje Marka Edelmana jako bohatera wydarzeń w getcie w czasie jego 

likwidacji i powstania, 

 wskazuje wartości, które wyznawał w swym życiu Marek Edelman, 

 potrafi wypowiedzieć się na temat obrony godności człowieka. 
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METODY PRACY: 

 praca z tekstem(wg S. Bortnowskiego), 

 analiza i interpretacja, 

 rozmowa. 

FORMA PRACY: 

 praca z całym zespołem klasowym, 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 fragmenty traktatu G. Mirandoli „O godności człowieka”. 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1. Czynności wstępne: 

 sprawdzenie listy obecności, 

 wyjaśnienie zasadności innego niż zwykle ustawienia ławek (uczniowie siedzą w 

kręgu, zwróceni do siebie), 

 zapisanie tematu lekcji, 

 wyjaśnienie uczniom celów lekcji. 

2. Osadzenie rozmowy w klamrze wyznaczonej przez słowa włoskiego humanisty i filozofa 

okresu odrodzenia G. Mirandoli, koncentrujące się na zagadnieniu godności i wolności 

człowieka oraz jego szczególnej pozycji w świecie. 

3. Głośne odczytanie fragmentu traktatu. Postawienie pytań wyznaczających trop 

interpretacyjny fragmentów „Zdążyć przed Panem Bogiem” (kontekst renesansowy, 

element powtórzenia materiału z klasy pierwszej). 

4. Głośne odczytanie fragmentu – scena z Żydem na beczce. Analiza fragmentu. 

Interpretacja symbolicznego sensu sceny. 

5. Wyprowadzenie wniosków na temat dehumanizacji Żyda. 

6. Przedstawienie postaci Marka Edelmana, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego 

postawę i działania jako uczestnika rzeczywistości życia codziennego w getcie, bohatera 

wydarzeń w czasie likwidacji getta i powstania. 

7. Wskazanie najważniejszych zadań Marka Edelmana w getcie. 

Przedstawienie bohatera jako człowieka wartości (honor, odpowiedzialność za drugiego 

człowieka, uczciwość, służenie wspólnej sprawie, skromność, brak dążenia do sławy),  

któremu udało się w rzeczywistości getta ocalić godność. 
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8. Powrót do tekstu Mirandoli i do pytań postawionych na początku lekcji (rozmowy 

o godności człowieka). 

9. Rozdanie kartek, na których każdy z uczniów zapisuje swoje refleksje dotyczące 

omówionego tematu. 

10. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej: przygotowanie wypowiedzi na temat najbardziej 

wstrząsających obrazów ukazanych w lekturze. 

11. Podsumowanie i ustna ocena pracy uczniów. Wyróżnienie uczniów najbardziej 

aktywnych na lekcji. 

 

 

Opracowanie: 

Monika Stachów 
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KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Planowany czas: 45 minut 

Klasa: pierwsza LO 

Temat: Kochanowski pyta - Leśmian odpowiada. Jak wyglądają zaświaty 

w Trenie X Jana Kochanowskiego i wierszu „Urszula Kochanowska” 

Bolesława Leśmiana. 

Cel: odnajdywanie intertekstualności literackiej jako świadectwa trwałości kultury. 

Zakres treści: 

 definicja intertekstualności, 

 tekst Trenu X, 

 tekst wiersza „Urszula Kochanowska”. 

Cele nauczania: 

Wiadomości: uczeń potrafi: 

 zdefiniować pojęcie intertekstualności, 

 wymienić kręgi kulturowe przywołane przez J. Kochanowskiego. 

Umiejętności: uczeń potrafi: 

 określić osoby mówiące w wierszach, 

 opisać świat przedstawiony w wierszu Leśmiana, 

 sformułować refleksję na temat zaświatów w obu tekstach. 

Postawy: uczeń: 

 rozumie wagę zagadnień eschatologicznych. 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa (grupy czteroosobowe). 

Metody: wykład aktywizujący - informacje na temat obu poetów, z uwzględnieniem 

wydarzeń mających wpływ na ich światopogląd (wcześniejsza praca domowa dla chętnych 

uczniów), prezentacja nagrań recytacji wierszy, analiza tekstów. 

Środki dydaktyczne: 

 karty pracy z tekstami wierszy 

 nagrania audio 
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Tok lekcji: 

1. Krótkie wprowadzenie w temat lekcji - podanie celów, zapoznanie uczniów z elementami 

biografii Leśmiana i Kochanowskiego (doświadczenie śmierci najbliższych osób). 

2. Odsłuchanie nagrania z recytacją Trenu X, (zadanie domowe dla chętnych). Uczniowie 

śledzą tekst na kartkach rozdanych przez nauczyciela. 

3. Polecenia nauczyciela do uczniów podzielonych wcześniej na grupy: 

Wskażcie w Trenie X miejsca, w których poeta poszukuje swojej zmarłej córki. Z jakiej 

kultury wywodzą się te wyobrażenia związane z życiem po śmierci? Czy są one typowe dla 

światopoglądu poety chrześcijanina? O czym mogą świadczyć takie rozważania? 

4. Uczniowie wykonują zadanie. Wyznaczona osoba z grupy referuje wnioski. 

5. Nauczyciel odtwarza nagranie z recytacją wiersza Leśmiana. Jakiego rodzaju 

podobieństwa dostrzegacie w obu tekstach? Uczniowie wypowiadają spostrzeżenia 

najpierw spontanicznie, a później pracują w grupach, w sposób uporządkowany przez 

nauczyciela. Ustalają: 

Kto jest osobą mówiącą w wierszu Leśmiana, a kto w trenie? Jak wygląda miejsce, w którym 

przebywa Urszula? W jaki sposób jest przedstawiony Bóg? Czego pragnie Urszula? Dlaczego 

jest nieszczęśliwa w zaświatach? Sformułuj refleksję na temat życia pozagrobowego 

na podstawie interpretacji świata przedstawionego przez Leśmiana. 

6. Uczniowie wykonują zadanie. Osoba wyznaczona do zreferowania wniosków zabiera 

głos. 

7. Podsumowanie: 

Nauczyciel puentuje wnioski uczniów wypływające z porównania tekstów. Oba utwory 

podejmują tematykę związaną z wyobrażeniem miejsca, w którym przebywają zmarli. 

Intertekstualność to m.in. oprócz podobieństwa formy, stylistyki dzieł, także podobieństwo 

motywów (śmierć Urszuli), myśli filozoficznej, przekonań czy światopoglądu obecnego 

w utworach. Kochanowski wątpi, Leśmian też, lecz to zwątpienie bierze się z innych 

przesłanek. Kochanowski nie wie, w co ma wierzyć, a Leśmian nie chce raju bez obecności 

w nim ukochanych osób. 

8. Ocena pracy uczniów i wyjaśnienie zadania domowego:  

 Nagraj własną recytację omówionych wierszy (dla chętnych) - podanie kryteriów 

oceny przed wykonaniem zadania,  

 Przywołaj inny (wybrany przez siebie) tekst kultury, w którym pojawia się 

wyobrażenie zaświatów. W dowolnej formie zaprezentuj ukazane w utworze miejsce. 

9. Podziękowanie za pracę w grupach i zakończenie lekcji. 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Szalkowska 


