Izabela Włodarczyk

KONKURS DLA NAUCZYCIELI
„POLSKA NIEPODLEGŁA 1918 – 2018”
SCENARIUSZ
WARSZTATÓW POETYCKO – PLASTYCZNYCH
pt.

dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim
( klasy IV – VIII i gimnazjum)
organizowanych w dniach 12-14 czerwca 2018 (trzy dni)
w „Tęczowym Folwarku” w Krzymoszycach

Celem ogólnym imprezy było przygotowanie uczniów do udziału w szkolnym konkursie
poetyckim „Nosimy Cię w sercach, Ojczyzno” oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Międzyrzec Podlaski, 11 listopada 2018 r.
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Tytułem wstępu
Człowiek jest istotą społeczną, która przychodzi na świat w określonej ojczyźnie. Bycie
członkiem narodu stawia przed każdym z nas zadania. Naród oczekuje lojalności, przywiązania,
poszanowania wartości ogólnych i indywidualnych. Aby to osiągnąć należy kształtować pożądane
postawy. W świadomym kształtowaniu postaw patriotycznych ważne jest zrozumienie, co wpływa
na ich rozwój.
Analizując ten problem, doszłam do wniosku, że należy uwzględnić niezamierzone i zamierzone
oddziaływanie rodziny i środowiska, kultury masowej oraz ośrodków edukacyjnych.
W kształtowaniu się postaw patriotycznych ważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia
z okresu dzieciństwa. Pierwszym obszarem społecznym , który oddziałuje na człowieka jest jego
dom rodzinny. Małe dziecko, nie potrafiące jeszcze wybiórczo reagować na bodźce, przejmuje
w sposób bezkrytyczny od rodziców, dziadków nastawienie psychiczne, określony stosunek do
przedmiotów, osób, zjawisk. W rodzinie występuje najczęściej jednolity charakter wzajemnych
oddziaływań, oparty na więzi emocjonalnej i odpowiedzialności za losy wszystkich członków
grupy. Największą rolę w tym środowisku odgrywają tradycje patriotyczne. Stosunek rodziców
czy dziadków do narodowych tradycji jest przekazywany dzieciom w opowiadaniach,
wspomnieniach, a także w celowym oddziaływaniu na uczuciowość dziecka. Kiedyś dom rodzinny
prowadził szereg zabiegów w kierunku budzenia w dzieciach dumy narodowej, umiłowania
języka, szacunku dla kultury i religii. Również Kościół pełnił istotną rolę w utrwalaniu tradycji
narodowych, był ważnym ośrodkiem obrony tożsamości narodowej.
W czasach ustabilizowanych oddziaływanie patriotyczne domu jest na ogół znacznie słabsze,
przywiązuje się do niego mniejszą rolę, przekazując troskę o te sprawy szkole.
To drugie, bardzo ważne ogniwo wychowania patriotycznego. Prawidłowe rozwijanie
emocjonalnego stosunku do ojczyzny, poprzez dobór literatury, udział w uroczystościach
szkolnych, państwowych, angażowanie do działań o charakterze społecznym, ma doprowadzić do
wytworzenia w wychowankach poczucia dumy narodowej, ale zarazem szacunku dla innych
narodów.
Zadaniem szkoły jest wychowanie obywatela „zdolnego kształtować lepsze społeczeństwo”*,
świadomego swoich praw i obowiązków, wyposażenie uczniów w system wartości umożliwiający
twórczy udział w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym kraju i regionu, rozwinąć
uczucia patriotyczne - dumę z przynależności do małej i dużej Ojczyzny, umocnić przekonanie, że
człowiek może (i powinien) być kowalem własnego losu, umożliwić poznanie walorów
przyrodniczych i kulturowych Ojczyzny i ich wkładu w dorobek ludzkości. Zadania te stają się
szczególnie ważne dziś, w okresie jednoczenia się Europy, której historia to, cytując patrona
mojej szkoły, Jana Pawła II, „jakby wielka rzeka, do której wpadają rozliczne dopływy i strumyki,
a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem”**.
Jest to tym istotniejsze, że dzisiejsza Europa, w tym samym czasie, gdy umacnia i poszerza swą
jedność gospodarczą i polityczną, przeżywa głęboki kryzys wartości.
Jako społeczeństwa niewątpliwie żyjemy w większej wolności, ale niepokojące objawy kryzysu
wartości dotarły także do naszego kraju, do naszych szkół. Ich oznaką jest między innymi
rozchwianie systemu uznawanych wartości, zanik wzorców i autorytetów. Zauważamy kryzys
rodziny, dewaluację pojęcia patriotyzmu, egocentryzm izolujący jednostki i grupy od innych,
narastanie powszechnej obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i
przywileje. Dostrzegamy coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej.
Pozostałe czynniki zewnętrzne wpływające na młodego człowieka to: prasa, radio, film, telewizja,
książka, sztuka, tj. kultura w szerokim tego słowa znaczeniu. Informacje i postawy przekazywane
w ten sposób mają uzmysłowić przynależność do kręgu kultury, zapoznać z faktami historycznymi
i polityczno - ekonomicznymi. Środki masowego przekazu mają więc możliwość unifikowania
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rozbieżnych poglądów, przekonań i opinii, przyczyniając się do narodowej integracji. Niestety,
natłok informacji coraz częściej prowadzi do chaosu.
Człowiek współczesny obraca się w szerokim kręgu zarówno nowej kultury, jak i tradycji.
Pozbawiony związku z tradycją narodową staje się nie tylko wyobcowany, ale również
wątpliwymi stają się jego możliwości twórcze, jego zdolność rozwijania i kontynuowania treści
kultury narodowej.
„Nosimy Cię w sercach, Ojczyzno” to hasło, które pierwotnie miało przyświecać
współorganizowanemu przez mnie w szkole konkursowi literackiemu.
Opracowałam jego regulamin, znalazłam chętne do współpracy koleżanki, które pomogły mi
znaleźć sponsorów imprezy. Udało się nam zgromadzić sporo środków, więc zależało mi, by
przedstawione na konkurs prace uczniów miały poziom odpowiedni do rangi promowanego
wydarzenia (100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę), stąd pomysł, by przygotować
dzieci do konkursu podczas warsztatów poetycko - plastycznych.
Zajęcia warsztatowe z cyklu „Nosimy Cię w sercach, Ojczyzno”, zebrane w
przedstawionym poniżej opracowaniu, mobilizowały uczniów do twórczego wysiłku, współpracy
w zespole, rozwiązywania problemów, skutecznego komunikowania się, wykorzystania techniki
informatycznej. Dzieci wykazały dużą wrażliwość, umiejętność dostrzegania spraw ważnych tych związanych z kulturą, nauką, rodziną, historią, przyrodą. Wszyscy uczniowie mocno
zaangażowali się w pracę. Współpraca w grupach zaowocowała ciekawymi, twórczymi
pomysłami. Dla dzieci stało się ważne osiągnięcie porozumienia, jak najlepsze zorganizowanie,
właściwy podział i wykonanie pracy .
Uczniowie współpracując, chętnie podejmowali odpowiedzialność za powierzone zadanie,
nie chowali się za plecami kolegów, wzajemnie mobilizowali się do pracy. Efektem ich wysiłków
były ciekawe plakaty, interesujące prezentacje oraz wiersze.
Realizacja zadań wokółkonkursowych zainspirowała mnie do podjęcia działań
wychowawczych, które zmobilizowały moich uczniów do twórczych działań i dały im wiele
satysfakcji. Mam nadzieję, że zaowocuje to w przyszłości większą świadomością patriotyczną
i obywatelską moich wychowanków.

Izabela Włodarczyk
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REGULAMIN
KONKURS LITERACKI pt. „NOSIMY CIĘ W SERCACH, OJCZYZNO…”
na wiersz poświęcony Ojczyźnie w związku z 100. Rocznicą odzyskania niepodległości
przez Polskę
Cele konkursu:
• Popularyzacja obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
• Prezentowanie treści historycznych i wartości patriotycznych w formie utworu poetyckiego.
• Rozwijanie umiejętności przekazywania swoich przemyśleń i emocji.
• Zachęcanie do podejmowania indywidualnej pracy twórczej.
• Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie zainteresowań językiem polskim, literaturą ojczystą, historią
naszego kraju i regionu.
• Budzenie i pogłębianie poczucia patriotyzmu.
Zasady uczestnictwa w Konkursie:
• Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i gimnazjum.
• Autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa wiersze (po jednym egzemplarzu wydruku
komputerowego)
• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w konkursach
literackich.
• Utwory należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy ich podpisywać nazwiskiem autora.
• Do prac konkursowych należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co
wiersze. W kopercie podajemy: kategorią wiekową z danymi autora - imieniem i nazwiskiem,
adresem zamieszkania, numerem telefonu, należy także podać nazwę szkoły i klasę.
Prace konkursowe należy do 30 października 2018 roku złożyć osobiście w sekretariacie
szkoły lub przesłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Leśna 2
21-560 Międzyrzec Podlaski
z dopiskiem: KONKURS „NOSIMY CIĘ W SERCACH, OJCZYZNO…”
Prace ocenione zostaną przez zewnętrzne Jury powołane przez Organizatora, które przyzna nagrody i
wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas IV –VI oraz dla uczniów klas VII –VII
i gimnazjum. Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy, a wytypowane utwory zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Zespole Placówek
Oświatowych nr 3 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim.
Organizator nie zwraca tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość ich opublikowania.
Lista laureatów Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej SP nr 3 do 5
listopada br. Nagrodzonych uczniów poinformujemy telefonicznie o przyznaniu nagrody lub
wyróżnienia. Impreza finałowa odbędzie się 9 listopada.

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje odwołanie.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez
organizatorów gali wręczenia nagród oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach.
Prace konkursowe nie będą zwracane.
Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizatorami konkursu są: Grupa Poetycka „ZEFIREK” przy Szkole Podstawowej nr
3 w Miedzyrzecu Podlaskim, Szkolne Koło Caritas oraz Miejska Biblioteka Publiczna w
Międzyrzecu Podlaskim (MOK Międzyrzec Podlaski).
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Koncepcja cyklu warsztatów poetycko - plastycznych. Uwagi organizacyjne:
Warsztaty poetycko – plastyczne współprowadzę od 2004 roku i jest to forma, która
sprawdziła się w pracy pozalekcyjnej z uczniami. Spotkania miały różne tematy
przewodnie, np.: „Jesienne impresje”, „Nie tylko o jesieni”, „Wszystko jest poezją”,
„Jesienna cisza wśród zgiełku”, „Świątecznie i ludowo” i „Zimowe recepty na… (nudę,
smutek, radość, szczęście, dobrą zabawę itp.)” . W tym roku szkolnym, w związku z 100.
rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaproponowałam temat „Nosimy Cię
w sercach, Ojczyzno”.
Ogólnym założeniem warsztatów poetycko – plastycznych jest:
 Stworzenie uczniom jak najbardziej sprzyjających warunków, by mogli bez obaw
uzewnętrznić skrywane często głęboko uczucia.
 Kierowanie rozwojem twórczych postaw i zainteresowań (poezja, malarstwo).
 Przekazanie wiedzy z teorii wiersza w taki sposób, by nie zniechęcić młodych do
podejmowania prób poetyckich czy chociaż podjęcia wysiłku zrozumienia języka
poezji.
Na jeden cykl zajęć warsztatowych składać się powinno kilka modułów o ściśle
określonych celach, albowiem organizatorom projektu zależy na tym, by uczestnicy zajęć
wynieśli z nich, oprócz miłych wspomnień, konkretne umiejętności, tj. biegłość w:
 analizowaniu sensu dosłownego, przenośnego i symbolicznego utworu,
 określaniu funkcji środków artystycznych i interpretowaniu wyodrębnionych
obrazów poetyckich,
 definiowaniu terminów: wiersz stroficzny, ciągły, bezrymowy, wolny,
 dokonywaniu analizy składniowej tekstu poetyckiego,
 parafrazowaniu tekstów poetyckich,
 dokonywaniu przekładów intersemiotycznych utworów poetyckich,
a także potrafili:
 poszukiwać inspiracji do własnych prób poetyckich w twórczości znanych poetów,
malarzy, kompozytorów i w otaczającym świecie,
 współpracować w zespole,
 wykorzystywać zdobytą wiedzę przy tworzeniu własnych utworów poetyckich
i prac plastycznych,
 dzielić się z innymi uczestnikami warsztatów swoimi dokonaniami twórczymi.
Materiały, które warto przygotować na zajęcia modułowe z teorii wiersza, to przede
wszystkim plansze obejmujące swoją treścią zagadnienia związane z budową utworów
poetyckich wersyfikacją, układem i rodzajem rymów, sposobami konstruowania obrazu
poetyckiego, środkami i figurami stylistycznymi- np. anaforą, epiforą, asyndentonem.
Ponadto niezbędne są zbiory wierszy (tomiki lub kserokopie), a kluczem do ich wyboru
może być jeden temat (np. ojczyzna, dom, rodzina), twórczość jednego poety(np. ks. Jana
Twardowskiego) lub jakiś temat zarysowany syntetycznie (np. pora roku), a także:
słownik, „rozsypanki poetyckie”, „uzupełnianki”, „puzzle poetyckie”, arkusze szarego
papieru, markery, farby, klej, kasety lub płyty, które również mogą stać się inspiracją dla
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młodych twórców (np. „Cztery pory roku” Vivaldiego, muzyka barokowa, „Inne światy”
Antoniny Krzysztoń) itp.
Oprócz starannego przygotowania zestawów niezbędnych pomocy, należy,
przygotowując projekty modułów, wnikliwie przemyśleć, jakie formy i metody pracy
zastosujemy, by nie znudzić młodych twórców, którzy przecież rezygnują z
popołudniowego wypoczynku, biorąc udział w warsztatach.
Na pewno więc formy i metody zajęć muszą być na tyle atrakcyjne i zróżnicowane, by
młodzi twórcy nie czuli się nadmiernie obciążeni natłokiem wiadomości, spontanicznie
chcieli podejmować działania twórcze, a przy tym od razu widzieli efekty swojej pracy i
czuli się nimi usatysfakcjonowani.
Obok zajęć zbiorowych – wiele czasu należy poświęcić pracom w zespołach i zadaniom
indywidualnym uczniów.

MODUŁ I – Spacer z Międzyrzeca do Krzymoszyc
(miejsca, gdzie zorganizowane zostały warsztaty).

Podczas 4 – godzinnego spaceru część czasu poświęcamy na zwiedzenie lokalnych
miejsc pamięci (mogiły żołnierskie na cmentarzu, pomnik Orła przy placu Jana
Pawła II, zwracamy uwagę na charakterystyczne elementy krajobrazu i świata
przyrody, na cechy lokalnego budownictwa. Obserwacje te będą przydatne podczas
tworzenia prac plastycznych i literackich.

Uczniowie w drodze do Krzymoszyc.

MODUŁ II – Integracja.
(Po dotarciu na miejsce warsztatów, zakwaterowaniu i posiłku rozpoczynamy zajęcia prowadzące do
stworzenia odpowiedniego klimatu pracy).

Temat: Poznajmy się bliżej…Warto!
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Uczestnikami warsztatów są uczniowie w różnym wieku ( klasa IV – VII
szkoły podstawowej) i - co za tym idzie – o niejednakowym poziomie wiedzy i
umiejętności. To dodatkowa trudność, ale także, przy starannym przygotowaniu
zajęć, dodatkowa pomoc dla prowadzących.
Na pewno jednak tym, co łączy wszystkich uczestników są: wrażliwość,
zainteresowania literackie, chęć zmierzenia się z nowymi wyzwaniami i odwaga
w wyrażaniu siebie poprzez język poezji i malarstwa.
Zadaniem organizatorów jest w pierwszej fazie zajęć przede wszystkim
„oswojenie” młodych twórców z nową sytuacją i stworzenie im klimatu
całkowitego bezpieczeństwa we wzajemnych kontaktach. Zajęcia integracyjne są
zatem fundamentem powodzenia całego projektu i należy przygotować je niezwykle
starannie, np. pod hasłem „Poznajmy się bliżej … Warto!” według następującego
scenariusza:
 „Należymy do jednej rodziny!” (grupy poetyckiej)
Nauczyciel prowadzący zajęcia tłumaczy zasady tworzenia grup - „rodzin”. Ich
liderami zostają wybrani przez organizatorów uczniowie najstarsi lub dobrzy
organizatorzy o cechach przywódczych (musi ich też cechować poczucie
odpowiedzialności lub opiekuńczość).
Cała grupa liczyła 30 uczestników, liderów powinno być odpowiednio - pięcioro lub
sześcioro i są to jedyne osoby, którym „funkcje” narzucają organizatorzy.
Liderzy losują najpierw członków grupy z dwóch „koszyków”, a następnie kolor
rodziny (losują duże kółka o określonym kolorze). Inni uczestnicy warsztatów
losują mniejsze kółeczka i w ten sposób trafiają do 5 – osobowych „rodzin
poetyckich”. Kółeczka z wpisanym imieniem każdy uczestnik przypina do ubrania.
 „Co wiemy o członkach swojej >>rodziny<<? – Quiz”
Zadaniem wszystkich grup jest przez np. 15 minut poznać jak najlepiej „członków
swoich rodzin”, by później móc pochwalić się wiedzą na ich temat. Pytania mogą
zadawać wszyscy zgromadzeni i im bardziej są one dociekliwe czy szczegółowe,
tym lepiej.
 „Historia mojej rodziny”
Wszystkie grupy przez 45 minut mają za zadanie w jak najciekawszy sposób
przygotować prezentacje swojej „rodziny” według wskazówek:
Wymyślcie :
o Nazwę grupy - rodziny (kojarzące się np. z jesienią, barwami rodzin, itp.).
o Przedstawcie w ciekawy sposób patrona grupy (wcześniej byli to znani poeci
lub malarze, których twórczość może zainspirować członków grupy, tym,
razem przygotowałam kartki z nazwiskami twórców polskiej niepodległości:
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
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Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego;
przedstawiciele grup losowali patrona).
o Tekst (rymowankę) o waszej rodzinie, jej zaletach, mocnych stronach.
o Zawołanie rodowe lub hymn (najlepiej z układem choreograficznym).
o Plastyczny „portret rodziny”.
Każda z grup otrzymuje : szary papier, farby, markery, kolorową bibułę (1szt.) w
„barwach rodziny”.
Prezentacja prac poszczególnych grup.
czas realizacji : ok. 90 minut

Uczniowie podczas prezentacji prac grupowych.
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Uczniowie podczas prezentacji grupowych.

Informacje o patronach grup.

MODUŁ III – WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ O TEMATYCE
PATRIOTYCZNEJ
Temat:

Dlaczego Polska „ma prawo do miłości szczególne”?
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czyli pobudzenie do refleksji na temat wartości
Ojczyzny.
Etapy lekcji

Przebieg lekcji

Umiejętności
kluczowe

Uwagi

Zaangażowanie

Zajęcia rozpoczęłam od pytania
o autorytety, wzorce osobowe.
Zgodnie z przewidywaniami
dzieci wskazują na osobę Ojca
Świętego. Szukamy w Internecie
prezentacji multimedialnej z
powitania Papieża podczas jego
drugiej pielgrzymki do Polski
(www.mateusz.pl) .

Zorganizowanie zespołu
Komunikacja nauczycieluczeń

Podział na grupy –
rodziny – jak
podczas
wcześniejszych
zajęć.

Badanie

Sprawdzam, jak uczniowie
rozumieją słowa Jana Pawła II .
Pytam o gesty, które poprzedziły
te słowa (o czym świadczą, z
jakimi utworami literackimi się
kojarzą, w jakich okolicznościach
okazujemy swoje przywiązanie
do Ojczyzny, dlaczego Polskę
nazywamy Matką, o powody, dla
których to Matka szczególna,
w jaki sposób możemy okazać
naszą miłość i przywiązanie do
Ojczyzny). Zwracamy uwagę, że
obowiązki patriotyczne,
obywatelskie zmieniają się w
zależności od wieku, różnią się w
czasie wojny i pokoju.
Przedstawiciele grup losują
materiały (wycinki prasowe,
cytaty z utworów literackich,
zdjęcia, pocztówki) i otrzymują
instrukcje pracy. Zapoznają się z
nimi i wymieniają poglądy na ich
temat. Przedstawiają swoje
pomysły, propozycje dotyczące
doboru materiałów i kompozycji.
Na wykonanie pracy mają około
40 minut.
Uczniowie wyznaczeni przez
swoje grupy prezentują swoje
prace na forum.
Dzieci omawiają sposób
wykonania pracy, zasady
eliminacji i doboru materiałów,
uzasadniają i komentują swoje

Komunikacja nauczycieluczeń
Organizowanie grupy,
podział ról w zespole,
twórcze rozwiązywanie
problemów

Wykorzystuję
metodę dramową
(słoneczko)
i burzę mózgów

Organizowanie grupy,
podział ról w zespole
Planowanie własnego
uczenia się
Twórcze rozwiązywanie
problemów
Porozumiewanie się
w grupie

Nauczyciel jest
tylko doradcąw wypadku
trudności
naprowadza grupę
stosując
pytania otwarte.

Przekształcanie

Prezentacja

Refleksja

Skuteczne komunikowanie
się
Ocena umiejętności
własnego uczenia się,
rozplanowania pracy,
twórczego rozwiązywania

Zwracamy uwagę
na różne możliwości
mówienia o swoim
przywiązaniu do
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decyzje. Opowiadają o przebiegu problemu
pracy, trudnościach jakie
Komunikowanie się
napotkały. Oceniają
przedstawione plakaty i
prezentacje.

Ojczyzny (piękno
krajobrazu, związek
z małą Ojczyzną,
znajomość historii,
troska o piękno
języka).

Zadania
1.Przeczytajcie cytaty ze znanych utworów literackich, podejmujące temat
Ojczyzny.
2.Ustalcie, jakie elementy, zjawiska, uczucia określające Ojczyznę pojawiają się w
nich najczęściej.
3. Z otrzymanych materiałów (wycinków prasowych, zdjęć, pocztówek)
i cytatów stwórzcie własny obraz Ojczyzny mającej „do miłości prawo szczególne”.
Możecie wzbogacić go własnymi rysunkami, podpisami, komentarzami.
4.Nadajcie tytuł powstałemu obrazowi.
5.Sformułujcie kilkuwersową lub kilkuzdaniową „definicję” Ojczyzny. Niech
zachęca ona waszych kolegów do właściwej postawy wobec własnego kraju. „Definicja”
powinna być dopełnieniem powstałego obrazu.
6. Przypomnijcie sobie, jak piszemy przepisy i spróbujcie stworzyć poetycki
przepis na ojczyznę (zwracając uwagę na to, co w niej ważne, co niezbędne, co
przyjemne, co bolesne itp. ).

Instrukcja
Jak pracować?
 w waszej grupie wybierzcie: lidera, sekretarza, osobę prezentującą wyniki
pracy
 na wykonanie zadania macie 40 minut (szanujcie czas!)
 po zakończonej pracy przedstawcie jej efekty. Opowiedzcie o tym jak
przebiegała; na prezentację każda grupa ma 5 minut.
PRZYKŁADOWA PRACA STWORZONA PRZEZ GRUPĘ:
PRZEPIS NA OJCZYZNĘ
Kawałek błękitnego nieba,
Ale nie więcej niż potrzeba
Trochę promyków słońca
radości i uśmiechu - bez końca
Dwie deszczu kropelki,
znad morza muszelki
Mnóstwo drobniutkiego piasku
Kolor nieba o brzasku
To wszystko trzeba doprawić
Leśnym zapachem powietrza
z zielono - białych polskich gór
takich, co dotykają chmur
11

Na zakończenie dodać zimnej wody z jeziora
i posypki we wszystkich tęczy kolorach
oraz miły cień domu ciepłego, własnego
na ogół trochę przyciasnego…
Ta recepta zawsze się uda,
nie wolno tylko użyć słowa „nuda”.

MODUŁ IV - PATRZYMY NA ŚWIAT OCZAMI POETY
Temat: Wszystko jest poezją, każdy z nas jest poetą…
Cele: Uczeń
 rozumie pojęcia związane z liryką
 tworzy mapę mentalną pojęć
 rozpoznaje środki poetyckie
 identyfikuje podmiot liryczny i bohatera lirycznego
 wyodrębnia obrazy poetyckie
 analizuje budowę wiersza
 prezentuje sposoby tworzenia poezji (ja – poeta)
Metody, techniki pracy: mapa mentalna, zajęcia praktyczne
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Materiał: wiersz Teresy Ferenc „Wiosna”(kserokopie), kaseta lub płyta z piosenką
Antoniny Krzysztoń „Inny świat”
Pomoce: plansza „Liryka-słownictwo i definicje”( podmiot liryczny, wers, strofa,
refren, rym, rytm, epitet, porównanie, przenośnia[uosobienie, ożywienie],
onomatopeja), „Słownik terminów literackich”, arkusze szarego papieru, markery.
Uwaga!
Wszelkie plansze, a także prace zespołowe uczestników pleneru będą wyeksponowane
przez cały okres zajęć w miejscu, gdzie uczniowie pracują.
Organizacja zajęć:
1. Wysłuchanie utworu muzycznego „Inny świat” Antoniny Krzysztof i dzielenie się
refleksjami na jego temat, które powinny zakończyć się konkluzją, że „inny świat”
to świat wrażliwego człowieka (oczywiście także poety), który dostrzega dobro i
piękno wokół siebie.
2. Tworzenie „portretu psychologicznego” poety (jaki powinien być, na co zwracać
uwagę?).
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3. Wspólne tworzenie mapy mentalnej z użyciem słów i wyrażeń : poeta,
słowo, środki poetyckie, budowa wiersza, a także tych, które znajdują
się na wyeksponowanej planszy.
4. Szukanie skojarzeń do haseł: „Ojczyzna”, „Polska”, „Dom”, „Patriotyzm”.

Przykładowe mapy mentalne:
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POETA

SŁOWO
ŚRODKI POETYCKIE
Epitet
Porównanie
Przenośnia: uosobienie, ożywienie
Onomatopeja

BUDOWA WIERSZA
wersy
zwrotki
refren
rymy

Podmiot liryczny
Obraz poetycki
Sytuacja liryczna
Bohater liryczny
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POETA

SŁOWO
ŚRODKI POETYCKIE
Epitet
Porównanie
Przenośnia: uosobienie, ożywienie
Onomatopeja

BUDOWA WIERSZA
wersy
zwrotki
refren
rymy

Podmiot liryczny

Obraz poetycki
Sytuacja liryczna
Bohater liryczny

3.”My też jesteśmy poetami” – analiza „warsztatu pracy” poety.
Przydzielenie zadania zespołom („grupom poetyckim”).
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Przykład karty pracy:

ZADANIA
Teresa Ferenc

Wiosna
No proszę,
Był śnieg
I nie ma śniegu
Ledwo za trzy grosze.
A tak się pierzyło,
Puszyło,
Stroszyło,
Jak białe kokosze.
Myślałyby kto:
Zima
Cały rok nie puści,
Wieki potrzyma,
A tu
Puk, puk
I proszę:
Wiosna jak zielony puch,
Jak złote ciepło kurczęcia.
Już dzwonki,
Skowronki wysoko nad chmurą.
Chociaż za moją leśną górą
Jeszcze wczoraj leżał śnieg.

1. Zapiszcie :
 kto jest autorem utworu?
 przykłady zastosowanych środków
poetyckich;
 kim jest podmiot liryczny?, bohater
liryczny?
 jakie obrazy poetyckie odnajdujecie w
wierszu?, jaką sytuację liryczną?
 jak utwór jest zbudowany?
2. Wyobraźcie sobie, że jesteście autorami
wiersza „Wiosna”. Na podstawie zgromadzonych
informacji zapiszcie (każdy oddzielnie) notatkę o
swojej pracy. Możecie skorzystać z poniższych
zwrotów:
Nazywam się….Tematem mojego utworu jest ….
Tworzę obrazy poetyckie za pomocą…. Bohater
liryczny wiersza to ….
3.Stwórzcie wiersz inspirowany utworem
Teresy Ferenc, którego bohaterką będzie ….
( jesień, deszcz, wiatr, inne zjawisko)

4. Prezentacja wyników pracy grup.
Każda z grup typuje swoich przedstawicieli: tego, który wystąpi
w roli poety i przedstawi wypowiedź na temat pracy twórczej i osobę
która odczyta wiersz stworzony przez grupę.
PRZYKŁAD POWSTAŁEJ PODCZAS ZAJĘĆ PRACY GUPOWEJ UCZNIÓW:

Już jesień
Było słońce
I nie ma słońca
Ledwo za trzy grosze
A tak się jarzyło
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Grzało
Jak rozgrzany piec
Myślałby kto:
Lato
Cały rok tak praży
A tu
Puk, puk
I proszę:
Jesień na dywanie złotych liści
Jak księżniczka na rudym koniu
Kasztany już nie przypominają zielonych jeży
Lśnią w słońcu jakby oblane czekoladą.

5. Podsumowanie i ewaluacja:
dzielenie się refleksjami na temat odbytych zajęć; karta samooceny
KARTA SAMOOCENY

1) Rozpoznaję w wierszach:

TAK

NIE

Porównania
Epitety
Przenośnie
Uosobienia
Ożywienia
2) Wskazuję w wierszu
Podmiot liryczny
Bohatera lirycznego
3) Potrafię określić w utworze:
Obrazy poetyckie
Sytuację liryczną
4) Rozpoznaję w wierszu:
Wers
Zwrotkę
17

Rymy
Uważam, że wiedzę z zakresu liryki opanowałem na:
1

2

3

4

5

6

Moja refleksja:

MODUŁ V - W SPOSÓB NIEZWYKŁY O TYM, CO ZWYCZAJNE
Temat: Jak namalować Polskę?
(to jedne z trzech zajęć prowadzonych przez kolegę – nauczyciela
sztuki podczas warsztatów- odtworzone na podstawie znanych mi
materiałów)
Cele: Uczeń
 poznaje środki wyrazu plastycznego
 nabywa umiejętności praktycznego stosowania malarskich środków wyrazu
 wie, na czym polega wrażliwość na naturę ( przyrodę )
 szuka związków między słowem a kolorem,
 poznaje emocje związane z przekładaniem treści poetyckich na język
malarstwa
 dostrzega piękno najbliższej okolicy
 wie, na czym polega postawa tzw. patriotyzmu lokalnego
Technika pracy: farby plakatowe
Metody:

 metoda aktywizująca
 prezentacja reprodukcji
działalność plastyczna
 prezentacja prac
 dyskusja
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
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Pomoce:
 reprodukcje pejzaży ( malarze polscy): J. Fałat, H. Szczygielski, M. Wywiórski,
S. Kamocki, W. Podkowiński, J. Stanisławski i inni
 nagrania muzyczne „Dźwięki natury"
Materiały:
 farby plakatowe, pędzle
kartki z bloku rysunkowego A3
Organizacja zajęć:
1.
Prezentacja dzieł (reprodukcje) ukazujących malarską wizję krajobrazów
wykonanych przez polskich artystów. Wymiana poglądów na temat sposobów
realizacji przez w/w twórców tematu krajobrazu (jak malowali naturę?).

2.
Uczestnicy przystępują do realizacji zadania : przedstawienia - środkami
malarskimi - zwyczajnego w sposób niezwykły.
Zapisujemy na tablicy temat: „Jak namalować Polskę? -W sposób niezwykły o
tym co zwyczajne…”.
Nawiązując do własnych doświadczeń i obserwacji oraz osobistej twórczości
poetyckiej, uczestnicy pleneru malują własną wizję fragmentu przyrody – natury.
Indywidualna korekta prowadzącego zajęcia wspomaga działania twórcze
uczestników. Każdy uczestnik tworzy stosując znane i oraz przypomniane środki
wyrazu właściwe dla stosowanej techniki. Dla wzmocnienia wyobraźni w tle
odtwarzane są „Dźwięki natury”- nagrania odgłosów łąk, lasów, pól.
3. Po wykonaniu zadania uczestnicy pleneru składają swoje prace obok siebie,
tworząc w ten sposób galerie malarską.
Wspólnie z uczestnikami prowadzący zajęcia omawia sposoby realizacji
zadania, środki malarskie zastosowane w wyeksponowanych pracach.
Próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy są związki między środkami
poetyckimi a środkami malarskimi.
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Prace plastyczne uczniów.
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MODUŁ VI – TWORZENIE WŁASNYCH TEKSTÓW
PATRIOTYCZNYCH
Temat: Malujemy Polskę słowami.
(Tworzenie wierszy o pięknie krajobrazu ojczyzny, o tym, co dla
nas w ojczyźnie ważne, na co warto zwrócić uwagę).

Przykład karty pracy:
Wiersz Simo Esica
JAK NARYSOWAĆ TATĘ?
(w tłumaczeniu Ludmiły Mariańskiej)

„Tatę wielkiego rysować trzeba,
choćbyś rysować miał cały dzień.
Niech jak szczyt góry sięga do nieba,
niech jak dąb rzuca ogromny cień.
Tato podobny jest do olbrzyma,
co na ramionach cały dom trzyma,
a że jest droższy ci od skarbu,
namaluj tatę złotą farbą!”.

Odpowiedz na pytania:
Kto jest bohaterem tego utworu?
Dlaczego tata został przedstawiony w taki
sposób? (olbrzym, postać dająca poczucie
bezpieczeństwa, wszystko znajduje się w
jego cieniu, a ten cień jest widoczny z
każdego miejsca, więc zapewnia
bezpieczeństwo, drogi jak skarb)
Jakich środków poetyckich użyto do
przedstawienia postaci ojca?
Jak namalować naszą matkę – ojczyznę,
Polskę ?
Jaka ona jest?
Co w niej najbardziej lubisz?
Uczniowie tworzą najpierw „bank”
środków stylistycznych, które mogłyby
zostać użyte jako nasze językowe
„kredki”:
EPITETY:
PORÓWNANIA:
PRZENOŚNIE:

INNE:

PRZYKŁAD POWSTAŁYCH PODCZAS ZAJĘĆ PRAC UCZNIÓW:
JAK NAMALOWAĆ POLSKĘ?
Polskę namaluję w zielonej sukience.
Stolica - Warszawa – to będzie jej serce.
Będzie piękna! I wysoka jak trzeba 21

- Jak nasze Tatry – prawie do nieba!
Podobna będzie do olbrzyma,
co w swoich ramionach ziemię, lasy trzyma…
Co sam nie boi się nikogo
i ma przyjaciół, co mu pomogą…
Dorysuję Jej koronę z Bałtyku
i portów – jak klejnotów - bez liku.
Będzie miała niebieskie oczy
- jak Wisła lub Odrai jak mędrzec stary będzie bardzo mądra…
A że jest mi droższa od skarbu,
złotej kredki użyję
nim Jej płaszczyk „uszyję”
białą i czerwoną farbą.
NASZ DOM
Polskę tak należy rysować,
żeby była radosna i miła
z bezpiecznym miejscem pod dachem
dla wszystkich
Ściany trzeba pomalować miłością
Wytapetować wzajemną troską
Położyć dywan z czułości
Zawiesić w oknach firanki dobrych słów
A potem
pod lampą z przejrzystego szkła
ustawić trzeba stół
przykryty serwetą w niebieską kratkę
I krzesła
zawsze gotowe do długich rozmów

MODUŁ VII - SPOTKANIE Z POETĄ – p. Ryszardem
Kornackim.
Spotkanie z poetą, znanym w środowisku panem Ryszardem Kornackim,
miało stać się wstępem do rozmowy o „warsztacie” poety, konieczności
bogacenia na co dzień zasobu własnego słownictwa, pięknego, nietypowego
wyrażania myśli i odczuć, wstępem do zdobywania wiedzy na temat gatunków
wiersza i poznawania nowych figur stylistycznych.
Uczniowie wysłuchali ciekawej gawędy poety o burzliwej historii miasta w 1918
roku, tzw. Krwawych dniach Międzyrzeca.
Zadawali też sporo pytań dotyczących techniki pisania wierszy, szukania
ciekawych pomysłów na teksty, pokazywali własną twórczość, oczekując na
fachowe porady.
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Uczniowie podczas spotkania z poetą, panem Ryszardem Kornackim.
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MODUŁ VIII - ZAJĘCIA ROZSZERZAJACE WIEDZĘ
I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW.
czas realizacji: 90 minut
(część I)
Temat: Anafory, epifory, akrostychy, limeryki, sonety…
wzruszające, refleksyjne, zabawne.
Cele: Uczeń
 Rozumie pojęcia: figura stylistyczna, anafora, epifora, akrostych, sonet,
limeryk
 Rozpoznaje i stosuje we własnych próbach poetyckich różne figury
stylistyczne
 Określa budowę limeryków, ich tematykę
 Określa budowę i tematykę sonetów, charakterystyczny układ rymów
 Tworzy w zespole i indywidualnie nowo poznane figury stylistyczne i
limeryki
 Prezentuje własne dokonania twórcze
Metody, techniki pracy: zajęcia praktyczne
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
Pomoce: plansze objaśniające znaczenie terminów: anafora, epifora, akrostych, sonet,
plansza – Limeryk - temat i budowa, plansza – Sonet – temat i budowa, szary papier,
markery, Słownik terminów literackich
Materiał literacki: wybrane, dostosowane do możliwości percepcyjnej uczniów limeryki,
np. Wisławy Szymborskiej, a także tejże autorki „Życie na poczekaniu”, „Niespodziane
spotkanie”„Wstęp do bajek” Ignacego Krasickiego, wybrane wiersze księdza Jana
Twardowskiego, Andrzeja Bursy, Leopolda Staffa, Ryszarda Kornackiego…
Organizacja zajęć:
1.

Wspólne czytanie poezji pod hasłem: „Wieczorek poetycki”.
Uczniowie prezentują utwory, które wybrali w domu (uznając jako piękne,
niezwykłe), dzielą się swymi refleksjami, argumentują, czym kierowali się
dokonując wyboru wierszy. Mogą też „podłożyć” odpowiedni podkład muzyczny
pod czytane wiersze. Ważne jest stworzenie odpowiedniego nastroju.)
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2.

Dyskusja – co inspiruje poetów?
( Dobrze jest, by zgromadzeni doszli do wniosku, że język poezji to
„magia, która rzeczy zwykłe czyni niezwykłymi”.)

3.

Analizowanie języka poetyckiego 2-3 wierszy, które uzyskają wśród
młodych największa popularność; zwrócenie ich uwagi na zastosowane
przez poetów figury stylistyczne.

4.

Zapoznanie uczniów z pojęciami: anafora, epifora, akrostych, sonet (PLANSZE,
słowniki, kserokopie z ćwiczeń autorstwa Roberta Chamczyka „Metafora rządzi.
Słownik środków stylistycznych z ćwiczeniami” wydanych przez GWO informacje dotyczące środków i figur stylistycznych – dla każdego ucznia), krótkie
omówienie ich budowy.

5.

Wyszukiwanie nowopoznanych figur stylistycznych w wierszach.

6.

Praca w zespołach – próby stworzenia ciekawych anafor, epifor, akrostychów pod
hasłem:
„W sposób niezwykły o tym, co zwyczajne…” (w domu, szkole, w przyrodzie,
w jesieni, itp.).

Prezentacja prac grup; podzielenie się refleksjami na temat stworzonych prac.
PRZYKŁAD POWSTAŁYCH PODCZAS ZAJĘĆ PRAC UCZNIÓW
z cyklu „W sposób niezwykły o tym, co zwyczajne…”
DRZEWO
rośnie
pączkuje
zielenieje
wymachuje rękoma
bawi się z wiatrem
łaskocze
szepce
często daje prezenty
ładnie mu w jesiennym makijażu
łysieje
smuci się
TRAWA
Na wiosnę
zapuszczała włosy
drogocenne skarby
ukryła w ich zieleni
zapraszała gości
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częstowała rosą
słuchali
kumkania żab
i przebojów świerszczy
Latem
skróciła włosy
pokryła je żółcieni farbą
i skropiła się
aromatem siana
SONET O TRAWIE
Świeża, dorodna i młoda.
Rosę o poranku chłonie
I ku niebu wyciąga dłonie.
Takie nic. Pospolita uroda.
Przechodzi po niej stóp wiele,
raniąc i łamiąc dowoli,
chociaż to zawsze tak boli…
Wdeptując w ziemię jej zieleń.
Ciekawe czy jak ja czuje trawa?
Czy myśli, że coś w życiu zmieni,
Gdy wspina się na palcach korzeni?
Chyba i dla niej to żadna zabawa::
Wciąż pod kolejnym butem
Odbywać życiowa pokutę.
ZIELONO MI
Zielenią znów maluje świat Wielki Artysta – jak przed rokiem –
Idą kwiaty ku ogrodom i łąkom
Eleganckie bociany stołują się znów nad Krzną
Lipa zaczęła wabić czerwcowe owady
Osa przysiadła na jednym z patrzących na mnie bratków
Niosę do domu koszyczek wesołych truskawek
Olbrzymie słońce opala słoneczniki
Mnie już śpiewa lemoniada z lodem
I mocniej bije serce

KOLOROWO (AKROSTYCH)
Kolory liści jesienią zmieniają się w tęczę
Opadają bezszelestnie na ziemię
Lubię tę porę
Otwarcie mówię, że nastraja mnie radośnie
Razem jeździmy rowerem
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Okropnie chce mi się spać
Wicher śpiewa do snu
Owady stroją swe muzyczne instrumenty
PAŹDZIERNIK
Pora jesieni szybko nastaje
Abażur mgły przesłania lampę słońca
Ździebko zimniej każdego dnia
Dąb założył jesienny płaszcz
Zimno mu już w sukni z zieleni
Idylla dzieci skończona
Ekipa piłkarzy coraz rzadziej bywa na boisku
Rowery smutnie mokną pod szkołą
Nachmurzyło się niebo na dłużej
I siąpi deszcz
Kosze grzybów i bukiety z wrzosów pachną w drodze do domu

POLSKA NIEPODLEGŁA

Nieraz moi przodkowie krew przelewali
I walczyli dzielnie w obronie ziemi dziadów
Ewangelię czytali swym dzieciom
Polskiej mowy uczyli, chociaż Polski nie było na mapach
Oprawców – zaborców wygonili wreszcie
Domu ojczystego broniąc
Legiony stworzyli
Eucharystią się umacniając, Bogu zawierzyli
Gorącą wierzyli, że Niepodległość jak Orzeł nadleci
Łotrów przegnali wreszcie

A Polsce na 100 lat honor przywrócili
(część II)
czas realizacji: 60 minut
Organizacja zajęć:
1.

Rozmowa z uczestnikami pleneru na temat tego, czy „ geografia”
również może stać się tematem wierszy. Na pewno dowiemy się, że –
oczywiście – walory krajobrazowe różnych miejsc wielokrotnie
inspirowały poetów; być może usłyszymy nawet tytuły takich utworów i
nazwiska ich twórców. W tym miejscu zadajemy pytanie, czy często
spotyka się w utworach poetyckich konkretne nazwy miast, wsi, rzek,
regionów i na pewno znowu odpowiedź będzie twierdząca i poparta
przykładami. ( Na wypadek, gdyby jednak tak się nie stało, warto mieć
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teksty takich utworów.) Pytamy o nastrój tych wierszy, a następnie
prezentujemy 2-3 wybrane limeryki (również na planszy przygotowanej
wcześniej przez nauczycieli).
2. Dokonanie analizy treści i budowy limeryków, określenie ich przeznaczenia
(zaskoczenie, rozbawienie, odbiorcy).
3. Prezentacja planszy dotyczącej limeryków, np.

Aby stworzyć limeryk:

1. W pierwszym wersie umieść nazwę geograficzną (np. miasta,
państwa, kontynentu);
2. Nie zapomnij, że wersów musi być pięć;
3. Pamiętaj o stałym układzie rymów:
a
a
b
b
a
a następnie próba wspólnego stworzenia limeryku, w którym umieścimy nazwę
miejscowości, w której odbywa się plener
4. Praca w grupach, których zadaniem jest stworzenie limeryków, w których
pojawi się nazwa rodzinnego miasta (lub regionu), z prośbą wyeksponowania
lokalnego kolorytu, walorów krajobrazowych, specyfiki.
5. Prezentacja dokonań zespołów.
PRZYKŁAD POWSTAŁYCH PODCZAS ZAJĘĆ PRAC UCZNIÓW:
z cyklu - LIMERYKI
LIMERYK O NOCNYCH WARSZTATACH
Dziś w Krzymoszycach świetnie się bawimy,
Nocą pisać wiersze się uczymy.
Chociaż pracy mamy huk,
A szukanie rymów zbija nas z nóg,
Za miesiąc chętnie znowu tu wrócimy.
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ŁAKOMCZUCHY
Przy szosie blisko zacnego miasta Koszalin
rosło na krzewach bardzo dużo malin,
Koszalinianie chętnie się nimi objadali
i, zlizując z palców słodki sok, zapominali,
że nałykali się też z aut spalin.

PISARZE
Ostatnio w Chicago pisarze
gotowali swe dzieła na parze.
Gdy wena wraz z parą się skończyła,
wszystkich twórcza niemoc zaskoczyła.
Postanowili zatrzymać sztukę w garze.

INNE UTWORY Z GEOGRAFIĄ „W TLE”
PRZEPIS NA BIESZCZADY
Trzeba najpierw
wyjść z oszołomienia zielenią
by wszystkie jej odcienie
zmieszać z promieniami słońca
Potem polać
deszczem
i kroplami wód rzeki
zebranymi
w garze solińskiej zapory
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Następnie zmiksować
wyprawy w góry
z upałem, wiatrem,
zmęczeniem i błotem
Wszystko przełożyć jak marmoladą
spływem na pontonach,
mokrymi spodniami ,
strachem i śmiechem,
oraz zapachem
kiełbaski pieczonej
nad rzeką
Przyprawić apetycznie
widokiem ze szczytu
Połoniny Wetlińskiej,
podchodami
w poszukiwaniu skarbu
i wspinaczką po linach
Spożywać systematycznie
przez tydzień
małymi porcjami

***
Na Podlasiu jest tak cicho i spokojnie
Obsychają ostatnie krople deszczu
Słońce znów spogląda wstydliwie
na przezroczystą suknię tęczy
Odpoczywam od gwaru codzienności
prozy uczniowskiego życia i szarości obowiązków
Owady znów koncertują na kwiatach
Słucham ich jesiennej melodii
i tańczę z ostatnim motylem
aż buty mokre…

MODUŁ IX – Zajęcia indywidualne – własne próby
poetyckie.
czas realizacji: ok. 90 minut
Temat: I oto tworzę…
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Cele: Uczeń
 Umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.
 Podejmuje próbę stworzenia własnych tekstów poetyckich.
 Prezentuje własne dokonania twórcze.
Metody, techniki pracy: zajęcia praktyczne
Formy pracy: indywidualna
Pomoce: wszystkie plansze wykorzystywane podczas zajęć plenerowych
Materiał literacki: teksty poetyckie znanych autorów w formie „ puzzli” czy elementów
układanki, czyli wiersz pocięte na np. wersy czy pojedyncze słowa
Organizacja zajęć:
1. Uświadomienie uczestnikom, że są tutaj po to, by „spotkać” Polskę, bliżej się jej
przyjrzeć, lepiej poznać.
2. Zachęcenie uczestników pleneru do podjęcia samodzielnych prób poetyckich (w
razie braku weny twórczej prawo do skorzystania z „puzzli” i układanek poetyckich
– na wcześniej podanych zasadach).
3. Praca indywidualna (w razie trudności - prawo do konsultowania się z
nauczycielami – organizatorami pleneru).
4. Prezentacja (tylko osoby, które chcą zaprezentować swoje wiersze!).
Przekazanie wszystkich powstałych wierszy (co najmniej jeden wiersz każdego
uczestnika!) organizatorom warsztatów.
PRZYKŁADOWA KARTA PRACY:
Odpowiedz na pytania:
C. K. NORWID „MOJA PIOSNKA”
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba,
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą,
Tęskno mi, Panie.
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”
Tęskno mi, Panie.
Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,

- Jakie uczucia wyznaje podmiot liryczny,
w jakich okolicznościach się znajduje?
- Jak wspomina ukochaną ojczyznę, jakie cechy
przypisuje jej mieszkańcom?
- Jakich środków stylistycznych używa, żeby
odmalować jej obraz?
- Jak Ty postrzegasz dzisiejszą Polskę? Czym różni
się od zapamiętanej przez Norwida?
- Jacy są współcześni Polacy?
- Czego najbardziej brakowałoby Ci, gdybyś
zmuszony był dzisiaj opuścić na zawsze ojczyznę?

Ułóż o tym wiersz, posługując się
„schematem” tekstu Norwida, np.:
Do ……………………, gdzie…………………
………………………………………………..
……………………………………………….
Tęskno mi, Panie.
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Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej,
Tęskno mi, Panie.
Do beztęsknoty i do bezmyślenia,
Do tych, co mają t ak za t ak, ni e za ni e
Bez światłocienia,
Tęskno mi, Panie.
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojej!
Tęskno mi, Panie.

Do ……………………, gdzie…………………
………………………………………………..
……………………………………………….
Tęskno mi, Panie.
Do ……………………, gdzie…………………
………………………………………………..
……………………………………………….
Tęskno mi, Panie.
Do ……………………, gdzie…………………
………………………………………………..
……………………………………………….
Tęskno mi, Panie.

PRZYKŁAD PRACY UCZNIA
MOJA PIOSNKA PODLASKA
Do Podlasia naszego, gdzie chłop pole orze,
Bug i Krzna zdobią równiny zielone,
Gdzie las dziewiczy jeszcze szumieć może...
Tęskno mi, Panie...
Do ziemi skrawka, gdzie pradziadów kości,
gdzie w dwóch rzeczek podlaskich ramionach
małe miasteczko tuli się i mości,
którego cisza leniwa każdego przekona....
Tęskno mi do kaczeńców żółtych pełnej łąki,
kiedy są jeszcze białą mgłą spowite,
lubię, jak lecą bociany, jak dzwonią skowronki,
czy też szczebioczą ptaszki rozmaite...
Do miasta mojego, gdzie granice wszystkich roku pór
zacierają się na szerokiej równinie,
a promyk słońca błyska radośnie spod chmur...
Tęskno mi, Panie...
Do mdłego światła latarni w pokoju,
do zapachu domowego ciasta,
do huśtawki skrzypiącej wśród dzieciaków roju,
do sielskiego nastroju mego miasta...

PRZYKŁADOWA KARTA PRACY:
LEOPOLD STAFF – KARTOFLISKO
Pod niebem, co jesiennym siąpi kapuśniakiem,
Na sejm zlatują wrony w żałobnym zespole
I z krzykiem krążą nisko nad kobiet orszakiem,

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:
- Co opisuje poeta i w jaki sposób?
- Czy przedstawiony obraz jest piękny?
- Jakiej gatunku wiersza używa?
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Rozpinając swych skrzydeł czarne parasole.
A robotnice w twardym, cierpliwym mozole,
Okryte - każda innym - barwistym wełniakiem,
Dziobią pilnie motyką ziemniaczane pole,
W miękkiej ziemi stopami zaparte okrakiem.
Pośród mgły i szarugi, przemokłe do nitki,
Grudy grzęd rozgarniają schylone najmitki
I spod zeschłych badyli i płytkich korzeni
Zbierają krągłe bulwy, jak jaja spod kwoki,
I rzucają je w wiadro lub ceber głęboki,
Co głucho grzmią jak bębny na odmarsz jesieni.

-Dlaczego poeta użył tak „wykwintnej”
formy wiersza, żeby opisać ciężką pracę
kobiet?
- Jakimi środkami stylistycznymi się
posłużył?
- Jaki jest nastrój wiersza? Czym może być
spowodowany? (Poszukaj informacji w
tekście)
- Co potrafisz powiedzieć o budowie utworu?
( zwrotki, długość wersów, rymy)
Spróbuj opowiedzieć o świecie, który Cię
otacza w formie sonetu.

PRZYKŁAD PRACY UCZNIA
SONET O WIOŚNIE
z cyklu Rozmowy z poetami ( Staff)
Pod niebem, co wesołym słońcem wita z rana
Krążą dziś bociany w galowych kubrakach
i zlatują nisko, gdzie łąka roześmiana
wabi owady, tonąc w pierwszych kwiatach.
Potem, jak robotnicy, małymi grupami,
obuci w jednakowe kalosze czerwone,
kłują podmokłą łąkę długimi dziobami,
szukając w trawie, gdzie płazy zielone.
Eleganci klaszczą dziobami dziś jakoś radośnie,
bo żaby właśnie dają koncert wiośnie,
która tańczy na barwnej łące
I sieje drobny deszcz z sitka,
choć przemokła już każda nitka
w lekkiej z mgiełki koronce.
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PRZYKŁADOWA KARTA PRACY:

Ryszard Kornacki

Autor

Czerwiec

…………………………………………………………………

Nadbiega truchtem
spieniony czerwiec
nad Białą Wodę
co jak jaszczurka
pręży się w korycie

TYTUŁ UTWORU
…………………………………………………………

Kąkole
już liliowo
dojrzewają w życie
Słońce dzwoni
promieniem złotym
na pogodę
Chwila tylko pęcznieje
jak łza w oku
lirycznie
bo na jasnym niebie
ptaki płyną
muzycznie

Nadbiega, nadchodzi, idzie, biegnie, wlecze się itp.
JAK? Truchtem , galopem, kłusem…..
KTO? JAKI? (EPITET)
GDZIE? nad… Krznę, Piszczankę, Wisłę itp.
co jak (PORÓWNANIE)
CO?- Roślina, zjawisko itp. charakterystyczne dla danej pory
roku, miesiąca
charakterystyczna BARWA (KOLOR)
CO ROBI? Dojrzewa, kapie, mrozi, sypie, kwitnie, rośnie,
schnie, szumi itp.
SŁOŃCE (lub inne zjawisko związane z porą) CO ROBI?
JAK SIĘ ZACHOWUJE? PO CO TO ROBI?
Chwila, godziny, minuty, dni CO ROBIĄ?
czyje zachowanie to przypomina? (PORÓWNANIE)
DLACZEGO? - bo…………

PRZYKŁAD PRACY UCZNIA
LATO
Wlecze się powoli
wytęsknione Lato
do nas
nad Krznę
Czekam go
jak spragniony
wody
Trawa
już jasną zielenią
34

szumi
na łąkach
Słońce przygrzewa
promieniem złotym
Dmuchawce delikatnie
pieszczą palce
Żółte mlecze
dzwonią
na pogodę
owadami
Godziny mijają
jak szybko czas ucieka
pachnie już świętym Janem
i … jest pięknie

PRZYKŁADOWA KARTA PRACY:
Józef Ratajczak

Odpowiedz na pytania:
- Z kim spotyka się podmiot liryczny?

Spotkanie

- Jak zachowuje się wobec niego bohaterka utworu?
- Jakiego zabiegu stylistycznego używa autor wiersza?

Spotkałem wiosnę. Wieńcem
oplotła mi zaraz ręce.
We włosy wplotła mi zioła
i trawy, co rosną dokoła.

Wyobraź sobie swoje spotkanie z upersonifikowaną
Ojczyzną. Jak ono mogłoby wyglądać?
Napisz o nim w formie wiersza wzorowanego na tekście
J. Ratajczaka.

W oczy rzuciła stokrotki,
pod nogi – bystre strumienie,
czekając, aż w szumną wiosnę
i ja się w końcu przemienię.

PRZYKŁAD PRACY UCZNIA
SPOTKANIE
Spotkałem Polskę…
Nim przemówiła
w oczy zaświeciła mi słońcem
nie za zimnym, nie za gorącym
Pokazała morze i góry,
kwiaty, drzewa i chmury…
Biało-czerwonym pasem
oplotła mi potem serce
We włosy wiatrem dmuchnęła
i aż wierzyć się nie chce
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w ręce włożyła mi drzewce,
- na którym łopoce flaga
Od stu lat wiatr dziejów
znów na nowo się z nią zmaga
Potem spojrzała mi w oczy głęboko
czekając
aż ją dobrze poznam
i w silnego mężczyznę się zmienię
Teraz mnie czekać wypada
aż się żołnierzy rozpocznie odprawa

MODUŁ X – Ognisko z udziałem rodziców.
Prezentacja trzydniowych dokonań uczniów.

Prace grupowe uczniów ( wiersze) powstałe podczas warsztatów.
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Pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Przy ognisku odbył się także konkurs jednego wiersza – tzw. SLAM. Zapisani do
konkursu (chętni) uczniowie prezentowali rodzicom jeden, wybrany przez siebie, tekst.
laureaci slamu zostali wyłonieni w drodze głosowania – rodziców i uczniów.

Inne teksty uczniów powstałe podczas warsztatów
MOJA MATKA - OJCZYZNA
Oczy ma pogodne,
niebieskie jak woda w mazurskim jeziorze
Włosy – słowiańskie, złote,
jak łany zbóż na Podlasiu
Ręce - spracowane, silne,
długie jak Wisła i Odra
Nogi - mocne jak granit Tatr
Usta - czerwone jak karmin biało-czerwonej flagi
Moja Matka – Ojczyzna
uśmiecha się do mnie,
a ja mam serce
miłością do Niej wypełnione.
Tak uczył na Nią patrzeć
polski papież – Jan Paweł II,
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który przywołał Ducha Świętego
i odmienił Jej oblicze
Dziś znam słowa Patrona
piękne i mądre.

MÓJ MIĘDZYRZEC
Gdy pada - Międzyrzec wydaje się bury,
Zyskuje kolory, kiedy rozejdą się chmury
I choć w starych murach widać wtedy szpary,
Przestaje być szary.
Chociaż nierzadko widać brudne podwórze,
A czasem i brzydkie napisy na murze,
Choć pod płotami rosną nie kwiaty, a pokrzywy,
Jest radosny i żywy.
Miasteczko nasze po prostu jest fajne
A życie w nim nie jest jednostajne
I chociaż może mi nie wierzycie,
Lubię to miejsce nad życie.

DOM
„DOM’’ to krótki prosty wyraz
Który tak wiele mówi…
„D’’- od drzwi i dachu jego
Co osłania i otwiera tajemnice wnętrza
zaprasza i chroni.
„O’’- jak cudne okno
Promyki radosnego słońca
to odbija
to do środka wpuszcza
Pierwsze spojrzenie na świat
zdziwionymi oczami dziecka
i bezpieczeństwo przystani.
„M’’ wreszcie…
najważniejsza w wyposażeniu DOMU
MIŁOŚĆ
która sprawia,
że domem nie schronieniem były
kamienice, wille i pałace
i kurne chaty pierwszych Słowian
Dom to nie drzwi, dach czy okna,
Nie bezpieczne mury
nie bogate sprzęty
wystawne przyjęcia
To szczęśliwa RODZINA - moja i Twoja.
Chcę, by Polska
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była moim i Twoim domem
bezpiecznym, ciepłym i gościnnym
Kochanym i pełnym miłości
„DOM’’ bez miłości
To puste alfabetu litery.

CZERWCOWA BURZA
Jedzie już do nas BURZA - ze smutną ulewy zasłoną,
bez radości, bez uśmiechu - z ciemnych chmur koroną…
Włączyła ostre światła w swoim kabriolecie,
A warkot jej motoru niesie się po świecie…
Wiatr jej rozplątuje włosy granatowe,
gdy ze złością zaciska oczy piorunowe…
Po miastach, polach, łąkach pewna siebie kroczy,
po zieleni czerwcowej wciąż szarością broczy…
Nikt jej nie zabroni sypać wokół deszczem!
Jak rzuci piorunem - wszyscy mają dreszcze!
Gdy gniew wyładuje i słońce zaświeci,
pojawia się tęcza, na dwór biegną dzieci.

MOJA OJCZYZNA
Moja ojczyzna
jest piękna świeżością młodości
i dostojeństwem historii
wiele wycierpiała
ale zmartwychwstała
Moja ojczyzna
jest dziś kolorowa
barwami natury
nie od lun pożarów
W mojej ojczyźnie
czuję się
rodzinnie i bezpiecznie
Uczę się myśleć
pracować
i kochać

MGIEŁKA
Jesienią skrada się do nas po cichu
smutna mgiełka w bladym płaszczyku
Raczkuje niezdarnie po pobliskiej łące
bawi się chłodnymi brylantami rosy.
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Czasem rozdziera miękką sukienkę o kamień
i kropelkami upada na delikatne kwiaty
by po chwili z lekkim podmuchem wiatru
podnieść się i unieść nad senną Krzną.

MOJA POLSKA
W zwiewnej lnianej sukience
w skromne warkocze odziana
zdrowa, świeża i zdolna
daleka od pierwszych stron światowych gazet
nieatrakcyjna, niepopularna …
A tak przez nas przecież kochana!
Czasem boso i niemodnie chodzi na palcach po łące
nasłuchując szumu skrzydeł motyli
Czasem przystaje w podziwie
nad zwykłym bezgłośnym deszczykiem
albo biegnie, by dogonić przelotne myśli
Ma czas obserwować wędrówkę słońca
podziwiać barwy i zapachy kwiatów
Spokojna, delikatna, subtelna
ale nie ciesząca się dzisiaj popytem
Często niema łza jej płynie po policzku…
Z żalu, że jest tak niedoceniana?
Z tęsknoty? Z zachwytu?
Wtedy, gdy zaduma się
nad współczesnym Polakiem.

W ROCZNICĘ
Nareszcie
po 123 latach niewoli
szczęście
entuzjazm
marzeń spełnienie
wolność
upragniona Ojczyzna
Przez kolejny wiek
w ogniu
burzach
strumieniach łez
powodzi kwiatów
promieniach słońca
kolejne pokolenia troskliwie niosą
na swych barkach
Matkę – Polskę
Dziś
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Nowa napawa nas radość
Niepodległości rocznica
Potężna
Okrągła
I
Dumna

WIERSZ DLA NIEPODLEGŁEJ
Prastary, piastowski
w koronie
często krwią splamiony
patrzy na kraj odzyskany
wreszcie wyzwolony
po latach
naprzemian
walki i niewoli
bo myślał okupant, że Orła zniewoli
Patrzy z troską i nadzieją
Ptak Wolności
skrzydłami osłania ziemię
- swoje gniazdojak dzieci ojciec
pełen miłości
Uczy swe pisklęta szybowania na swobodzie
Uczy wytrwałości
Uczy pracy ciężkiej
by mogły zapomnieć o głodzie
Dumny i czujny
wciąż krąży po niebie
lub z herbu Polski
spogląda
na ciebie

O WADACH I ZALETACH MIĘDZYRZECA
Nasz Międzyrzec nie jest wcale szary i bury,
choć niejeden dom ma spękane mury,
choć niejeden dach wydaje się krzywy,
w niejednym ogródku rosną pokrzywy,
niejedno też tutaj brudne podwórze,
niejedna zniszczona ławka przy murze,
przy niejednej posesji zepsuty jest płot,
a niejedną drogę przebiega czarny kot,
a bywa że mijają mnie skwerkowi celebryci
weseli - pijani i niedomyci.
Nasz Międzyrzec jest też gwarem wesoły
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tutaj codziennie chodzę do szkoły.
A chociaż na mapie jest malutki,
to tutaj gasną wszystkie moje smutki.
Miasteczko jest po prostu fajne,
a do tego dla wielu wenodajne.
I może nie wierzycie,
ale lubię je nad życie.

MOJE MIASTO
Spójrz
Międzyrzec jak ziarenko piasku
rzucone gdzieś na mapie
A przecież wiesz
że śpi w ramionach trzech rzek
nie takie już maleństwo
Wprawdzie ubrane staroświecko
w drobne domki
w dziecinnych pastelowych kolorach tęczy
rozrzucone jak paciorki
czterech różańców
wokół kościelnych krzyży
Spokojem bije jego serce
Oddycha świeżym jeszcze powietrzem
Dlatego zawsze tu wracasz

MODUŁ XI - Wręczenie „certyfikatów” uczniom, którzy
stworzyli własny tekst poetycki.
Certyfikaty wręczane są w sposób uroczysty, w obecności rodziców, wszystkim uczniom,
którzy stworzyli podczas naszego pleneru poetycko – malarskiego chociaż jeden wiersz.
Rolą opiekunów jest doprowadzić wszystkie dzieci do sukcesu, a więc bacznie
obserwować pracę uczniów i dbać o odpowiednią inspirację.
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potwierdzający ukończenie warsztatu poetycko –plastycznego

„NOSIMY CIĘ W SERCACH,
OJCZYZNO”
przez

………………………………………………………
Uczestnik warsztatu zdobył umiejętność tworzenia wierszy
i uzyskał status członka GRUPY POETYCKIEJ „Zefirek”.

Organizatorzy
………………………………
……………………………….
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Potwierdzenie realizacji zajęć:
Konkurs „Nosimy Cię w sercach, Ojczyzno”. Wystawa pokonkursowa prac.

Wręczanie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu „Nosimy Cie w sercach, Ojczyzno” podczas akademii z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
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Refleksja końcowa:
Warsztaty „Nosimy Cię w sercach, Ojczyzno” zakończyły się sukcesem. Każde dziecko
spróbowało swoich sił jako poeta, recytowało własny tekst publicznie, podczas slamu.
Powstało wiele wzruszających wierszy, które uczniowie mogli przedłożyć jako prace konkursowe
w szkolnym konkursie poetyckim, do którego się przygotowywali. Siedmioro dzieci uzyskało w
nim tytuł laureata.
Część tekstów poświęconych małej ojczyźnie i pięknu przyrody z sukcesem walczyło
również o laury w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Czerwona Róża dla Niej” ( sześcioro
laureatów) organizowanym w pobliskiej Kąkolewnicy oraz w Ogólnopolskim Przeglądzie
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Lipa 2018” w Bielsku – Białej (dwoje laureatów).
Trzy wiersze, mówiące o rocznicy niepodległości oraz odzyskaniu wolności przez
Polaków, rywalizowały w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Wolność kocham i
rozumiem”, organizowanym przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojewodę
Gdańskiego. Jedna z uczennic uzyskała w tym konkursie II miejsce.
Nie sposób nie odnieść się również do widocznego na co dzień znaczącego wzrostu
zainteresowania poezją wśród uczniów oraz wzrostu ich realnej wiedzy na temat twórczości
poetyckiej, jej rozumienia, interpretacji, próby pisania własnych utworów.
Uczniowie polubili również zaproponowaną przez nas formę zajęć: warsztatów organizowanych w
plenerze i domagają się ich kontynuacji. Jesteśmy w trakcie przygotowywania jesiennej edycji
pleneru poetycko – malarskiego.

