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Przykładowe scenariusze autorskich zajęć      

z języka polskiego w szkole 

ponadgimnazjalnej – Aneta Kolańczyk 

[www.lyzkamleka.poezja-art.eu] 
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Motyw everymana, czyli nie tylko o moralitetach 

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne 

Cele: 

Wyjaśnienie pojęć: everyman, moralitet, psychomachia 

Wskazanie utworów dawnych i współczesnych realizujący ten motyw 

Stworzenie sylwetki everymena XXI wieku, na podstawie fragmentów powieści Edwarda 

Kupiszewskiego „Wieczerza w Rajskiej Dolinie” i animacji komputerowej Man by Steve Cutts  

Twórcze wykorzystanie posiadanej wiedzy 

Rozwijanie kreatywności 

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

 

Metody: 

Burza mózgów, praca z tekstem, praca twórcza 

Środki dydaktyczne: 

Prezentacja multimedialna, arkusz papieru, kolorowy papier, gazety 

 

Przebieg: 

Nauczyciel prosi o wypisanie na kartkach różnych sposobów przetłumaczenia słowa 

everyman (burza mózgów) i stworzenia portretu takiego bohatera (kim jest, gdzie mieszka, 

czym się zajmuje, co lubi, jak wygląda, jakie ma cechy charakteru itp.) Następnie uczniowie 

oglądają prezentację multimedialną „Motyw everymana w literaturze”. Po obejrzeniu krótka 

rozmowa na temat obejrzanego materiału. Uczniowie czytają fragmenty powieści Edwarda 

Kupiszewskiego, oglądają animację i próbują dopisać do stworzonego przez siebie 

everymana kolejne cechy współczesnego człowieka żyjącego w XXI wieku: reklama, 

marketing, centra handlowe, konsumpcja w myśl sloganu reklamowego „Jestem tym, co 

konsumuję”, destrukcja, chaos itp. 

Końcową część to twórcze wykorzystanie nabytych wiadomości we wspólnej zabawie 

„Everyman everyday” 

Podsumowanie: 

Co wyniosłem? Co mi sprawiło trudność? Czego mi zabrakło? 
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Antygona i Kreon, czyli impuls moralny i jego 

racjonalizacja 

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 

Cele:  

Ukazanie konfliktu między posłuszeństwem i wolnością wyboru 

Kształtowanie ekspresji twórczej i rozbudzanie wyobraźni 
Twórcze wykorzystanie posiadanej wiedzy 
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie 
Pobudzanie myślenia metaforycznego i oryginalności wyobrażeń 
 
Metody:  
  
Drama 
Praca twórcza 
 
Środki dydaktyczne: 
 
Arkusz szarego papieru 
Farby plakatowe, różne kolory 
Czerne markery 
 
Przebieg: 
 
Uczniowie stoją w kole. Prowadzący  wyjaśnia, że za chwilę będą chodzić po sali w 
dowolnych kierunkach w ciszy i skupieniu. Na hasło: miłość, nienawiść, strach, zazdrość, 
smutek, uległość, posłuszeństwo, autentyczność, gra itp., zatrzymają się i mimiką i gestem 
(bez słów) spróbują zobrazować dane pojęcie. Prowadzący prosi, aby koncentrowali się na 
każdym z tych uczuć (czas trwania ćwiczenia ok.15 min.) 
 
Po skończonym ćwiczeniu uczniowie siadają w kole i próbują odpowiedzieć czy każde z pojęć 
było łatwo pokazać, czy w każdym czuli się jednakowo dobrze. Prowadzący prosi, by to 
uczucie, w którym czuli się najlepiej postarali się zobrazować je kolorem.  Każdy z uczniów, 
po kolei, podchodzi do arkusza szarego papieru i maluje plamę wybranym przez siebie 
kolorem (wielkość i kształt dowolne).  
 
Kolorowe plamy to nasze emocje. Reprezentuje je Antygona, która w tragedii Sofoklesa jest 
uosobieniem impulsu moralnego Jest on dwoisty w swojej naturze (miłość i nienawiść, dobro 
i zło) i bardziej pierwotny od języka.  
 
Uczniowie biorą czarne markery i za ich pomocą próbują nadać abstrakcyjnej kompozycji 
określony kształt. Wykorzystując kolorowe plamy, tworzą przedmioty, postacie, rośliny itp.  
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Nadanie określonego kształtu abstrakcyjnej plamie jest próbą określenia, nazwania, nadania 
etykiety. To racjonalizacja impulsu. W tragedii reprezentuje ja Kreon. Każda władza ma na 
celu normalizacje i kontrolę (państwo, szkoła, rodzina). Racjonalizacja impulsu to dążenie do 
klasyfikacji.  
 
Podsumowanie: 
 
Uczniowie dyskutują na temat korzyści jakie wynieśli z zajęć. Próbują wspólnie określić typ 
osobowości Antygony i Kreona.  
 
Praca domowa: 
 
Przeczytać balladę „Romantyczność” Adama Mickiewicza 
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„Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo…” – rocznica 

śmierci Andrzeja Babińskiego – warsztaty (18 maja) 

 

 

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne 

Cele: 

Zapoznanie z sylwetką Andrzeja Babińskiego 

Zapoznanie z twórczością Andrzeja Babińskiego i Edwarda Stachury 

Przedstawienie sylwetek Edwarda Stachury i Ryszarda Milczewskiego-Bruno 

Przypomnienie/wyjaśnienie terminu: poetes maudits 

 

Metody: 

Praca z tekstem 

Przekład intersemiotyczny 

 

Środki dydaktyczne: 

 

Wersja dźwiękowa wiersza Edwarda Stachury „Nie rozdziobią nas kruki” w wykonaniu SDM 

Arkusze czarnego papieru 

Gazety 

 

Przebieg zajęć: 

 

Prowadzący przypomina lub wprowadza termin „poeta wyklęty” – zapisanie na tablicy cech 

wspólnych dla tej grupy twórców.  

Za Wikpiedią:  termin będący określeniem grupy poetów, którzy stali się udziałem licznych 

skandali obyczajowych, ich twórczość literacka spotykała się zwykle z odrzuceniem 

współczesnych, po śmierci autorów stając się przedmiotem kultu. 

Poeta wyklęty to poeta zbuntowany przeciw społeczeństwu, outsider przekraczający normy 

obyczajowe. Typowe elementy biografii poety wyklętego to nadużywanie bądź uzależnienie 

od alkoholu lub narkotyków, obłęd, popadanie w konflikty z prawem, wczesna, 

często samobójcza śmierć. Za pierwowzór poety wyklętego uznaje się francuskiego 

średniowiecznego poetę François Villona, który prowadził awanturniczy tryb życia. Chociaż 

Villon uzyskał wykształcenie na Sorbonie, wybrał życie przestępcy. 
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Następnie przedstawia sylwetki trójki przyjaciół : Andrzeja Babińskiego, Ryszarda 

Milczewskiego-Bruno , Edwarda Stachury i ich tragiczne losy.  

Uczniowie wysłuchują piosenki SDM i czytają wiersz Andrzeja Babińskiego pt. „Nad grobem 

Stachury” 

Krótka rozmowa na temat piosenki i wiersza. Życie i przedwczesna śmierć trójki poetów była 

okazją do refleksji na temat kondycji jednostki we współczesnym świecie, jej lęków, 

nieprzystosowania, zagubienia, wyobcowania, często odrzucenia, a w konsekwencji ucieczki 

w alkohol, obłęd lub śmierć.  

 

Przekład intersemiotyczny: 

Wykorzystując arkusz czarnego papieru i gazety uczniowie tworzą w formie pracy plastycznej  

speronalizowane odczytanie wiersza Andrzeja Babińskiego.  

Podsumowanie:  

Dyskusja na temat korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zajęć i wystawa prac.  
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Bardzo podobne zajęcia można wykorzystać  również  czwartego marca – rocznica urodzin 

Kazimierza Ratonia.  

Wykorzystując fragmenty twórczości Ratonia, słowa klucze: choroba, brzydota, śmierć i ich 

antonimy (zdrowie, piękno, życie) można zrobić przekład intersemiotyczny metodą 

kontrastu.  
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Zostaną po nas guziki – rocznica śmierci Anny 

Świrszczyńskiej (30 września) 
 

 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

 

Cele: 

 

Prezentacja sylwetki Anny Świrszczyńskiej 

Przypomnienie wiadomości o Katyniu i Powstaniu Warszawskim 

Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i tradycji naszego narodu 

Rozbudzanie poszanowania dla wartości, o które walczyli nasi przodkowie 

Pobudzanie myślenia metaforycznego i oryginalności wyobrażeń 

 

Metody:  

 

praca z tekstem 

przekład inersemiotyczny 

 

Środki dydaktyczne: 

 

Wiersz Anny Świrszczyńskiej „Budując barykadę” 

Wiersz Zbigniewa Herberta „Guziki” 

Różnokolorowe guziki 

Farby plakatowe 

Blok rysunkowy 

 

Przebieg:  

 

Uczniowie czytają wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”. Krótka rozmowa na temat treści 

wiersza, przywołanie kontekstu historycznego i odczytanie przesłania utworu (guziki jako 

świadectwo).  

Następnie prowadzący przedstawia sylwetkę Anny Świrszczyńskiej, jej udział w powstaniu, i 

prosi uczniów o przeczytanie wiersza poetki pt. „Budując barykadę”.  

Po przeczytaniu nauczyciel prosi o wynotowanie postaci występujących w wierszu (kochanka 

jubilera, fryzjer, emeryt, krawcowa itp.)  

Rozmowa na temat wiersza, zapisanie w formie wniosku, że wojna to nie tylko śmierć 

żołnierzy, to także śmierć cywilów (kobiet i dzieci) 
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Następnie prowadzący prosi o próbę zinterpretowania wiersza w formie pracy plastycznej 

wykorzystując do tego farby i guziki.  

 

Podsumowanie:  

Dyskusja na temat korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zajęć i wystawa prac.  
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„A ten szum wyżej, to wiatr”, czyli wariacje na temat 

Poświatowskiej (11 października - rocznica śmierci     

H. Poświatowskiej) 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

 

Cele: 

Prezentacja sylwetki Haliny Poświatowskiej 

Przypomnienie definicji słowa „koniugacja” 

Pobudzanie myślenia metaforycznego i oryginalności wyobrażeń 

Pobudzanie i rozwijanie zdolności i możliwości twórczych 

 

Metody:  

 

praca z tekstem 

przekład intersemiotyczny 

 

Środki dydaktyczne: 

 

Wiersz Haliny Poświatowskiej „Koniugacja” oraz jego muzyczna wersja w interpretacji Haliny 

Wyrodek  

Biała kreda 

Węgiel rysunkowy 

Blok rysunkowy (białe i czarne arkusze) 

 

Przebieg: 

Prowadzący zapoznaje uczniów z muzyczną wersją wiersza Haliny Poświatowskiej 

„Koniugacja”. Po wysłuchaniu prosi uczniów, by jeszcze raz samodzielnie przeczytali wiersz i 

zinterpretowali tytuł. Następnie wspólnie z uczniami dokonuje skojarzeń: 

przemijanie – starość – śmierć – granica – tabu 

Krótka rozmowa na temat starości i śmierci i ich miejsca w świadomości współczesnego 

człowieka. Zapisanie wniosków w tym wniosku końcowego: to, co żyje musi przeminąć, tylko 

natura jest wieczna.  

 

Uczniowie wykonują dwie jednakowe kompozycje abstrakcyjne, jedną węglem na białym tle, 

drugą kredą na czarnym tle (śmierć to druga strona życia) 

 

Podsumowanie:  

Dyskusja na temat korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zajęć i wystawa prac.  
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„Ballada o dwóch siostrach” – lekcja j. polskiego i 

matematyki (110 rocznica urodzin K.I. Gałczyńskiego) 
Prowadzące: Aneta Kolańczyk (j. polski), Joanna Górska-Wilk (matematyka) 

 

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne 

Cele: 

Przypomnienie sylwetki K.I. Gałczyńskiego 

Przypomnienie cech gatunkowych ballady 

Przypomnienie działań na zbiorach 

Twórcze wykorzystanie posiadanej wiedzy 

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

 

Metody:  

praca z tekstem, praca w grupach 

Środki dydaktyczne:  

prezentacja multimedialna, arkusze papieru, kolorowe flamastry 

 

Przebieg: 

1. Prezentacja multimedialna na temat K. I. Gałczyńskiego 

2. Wysłuchanie „Ballady o dwóch siostrach” w wykonaniu Iwony Loranc. 

3. Przypomnienie cech gatunkowych ballady. 

4. Krótka rozmowa na temat wiersza (wskazanie toposów np: śmierci, snu, everymana 

itp.) 

5. Przypomnienie działań na zbiorach. 

6. Wyróżnienie dwóch zbiorów w wierszu (Noc i Śmierć). W jaki sposób poeta je opisał? 

Wykonanie działań na powstałych zbiorach. 

7. Podział na 4 grupy. Każda grupa koncentruje się na rymach z dwóch różnych zwrotek. 

Wypisuje samogłoski z jednego rymu A i drugiego i wykonuje działania na powstałych 

zbiorach. Analogicznie postępuje ze spółgłoskami. 

8.  Podział na 4 grupy. I - szuka w wierszu czasowników 6-cio literowych. II grupa - 
tworzy zbiór wyrazów używanych w matematyce. III grupa - zbiór rzeczowników 6-
cio literowych. IV grupa - zbiór wyrazów i spójników z nieparzystych wersów wiersza 
czytanego od końca, na przemian z jednego wersu ostatni wyraz, pierwszy wyraz z 
kolejnego nieparzystego wersu. 

9. Przedstawiciel każdej grupy wypisuje wyrazy w zbiorach i szukają części wspólnej 
dwóch zbiorów. 

10.  Uczniowie dobierają się w pary, wybierają jakieś zagadnienie z działu język 
matematyki, do którego należą działania na zbiorach i rysują rebus matematyczny. 
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11. Cała klasa szuka zbioru rzeczowniku o znaczeniu dosłownym i zbiór rzeczowników o 
znaczeniu przenośnym. Zapisują na tablicy i szukają części wspólnej. 

12. Uczniowie w grupach piszą własną bajkę z wykorzystaniem wyrazów, które znalazły 
się w części wspólnej: podróżny, kordiał, siostry, sen, kram z balladami oraz 
zaprezentowanego na ekranie obrazu.  

13. Odczytanie napisanych bajek, wspólne omówienie ich i wystawienie ocen.  

 


