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Motyw pracy na wsi w poezji młodopolskiej na
podstawie 'Wożą gnój' Jana Kasprowicza

Pani Renata Sugier, nauczyciel języka polskiego w V Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie
jest autorką scenariusza lekcji języka polskiego w klasie II
liceum ogólnokształcącego: 'Motyw przyrody tatrzańskiej i
motyw pracy w poezji młodopolskiej -'Wożą gnój' Jana
Kasprowicza'. Temat: 'Wożą gnój' Jana Kasprowicza - postawa
zgody czy buntu?

Jan Kasprowicz, "Wożą gnój"

"Wożą gnój, wożą gnój,
Wożą w dobrej chwili:
Będą siali owies, jęczmień
I grule sadzili.

Co za woń! Wiosny woń
Szerzy się naokół,
Ryczy krowa i rży koń.
Człek chichoce, gdaczą kury,
Nad podwórzem, tak u góry
Siwy krąży sokół.

Nasi pachołkowie
Sprawują się fajnie;
Otoczyli wieńcem wideł
Oborę i stajnię;

Grzebią w krowim, końskim łajnie,
Daj im, Boże, zdrowie!
Podgięły spódnice
Nasze dziewki hoże
I z grabiami w twardej dłoni



Jedna drugą prawie goni
Przy pracy w oborze.

Radują się chłopcy,
Rośnie dusza w łonie,
Poty cieką im po twarzy,
W oczach ogień im się żarzy,
Rżą jak młode konie:

"Umiesz, Marysieńko,
Obchodzić się z gnojem:
O, jakżeż to będzie ładnie.
Gdy nam kiedyś tak wypadnie
Harować na swojem.

Wozić gnój, wozić gnój
Będziem w dobrej chwili,
Będziem siali jęczmień, owies
I grule sadzili".

"Kasiu, Kasineczko!
Jak jest Bóg na niebie.
Nie miałem ci ja spokoju,
Kiedy pierwszy raz przy gnoju
Zobaczyłem ciebie.

Czekajże więc na mnie,
Jak ja czekam na cię:
Tak się dla nas życie utrze,
Ze już jutro lub pojutrze
Będziem w własnej chacie.

Postawim stajenkę,
Postawim obórkę,
Powieziemy gnój na rolę,
W płachcie będziem nieść pacholę,
Synaczka lub córkę",

Wożą gnój, wożą gnój,
Chłopcy i babule,
Będą siali jęczmień, owies,



Poprzedni Strona
Następny Strona

Sadzić będą grule.

Wnet się zazieleni
Pole naokoło,
Spod niebieskich swoich pował
Będzie Pan Bóg się radował,
Że ludziom wesoło.

Wożą gnój, wonny gnój,
Wożą w dobrej chwili,
Będą siali jęczmień, owies
I grule sadzili."

Scenariusz lekcji, karta pracy oraz wiersz w załączniku.

Pliki do pobrania
Motyw pracy na wsi w poezji młodopolskiej na podstawie 'Wożą gnój' Jana Kasprowicza pdf,
294.36 KB

Opcje strony

Powrót do poprzedniej strony

https://lscdn.pl/download/1/21517/RenataSugierScenariuszlekcjizwierszemJanaKasprowiczaWozagnoj.pdf
https://lscdn.pl/download/1/21517/RenataSugierScenariuszlekcjizwierszemJanaKasprowiczaWozagnoj.pdf
https://lscdn.pl/download/1/21517/RenataSugierScenariuszlekcjizwierszemJanaKasprowiczaWozagnoj.pdf
https://lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-pozostale/9336,039Uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-srodowisku-rowiesniczym039-mat.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-pozostale/9336,039Uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-srodowisku-rowiesniczym039-mat.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-pozostale/9352,039Surdoglottodydaktyka-Lekcje-i-zajecia-jezykowe-dla-uczniow-nieslyszacych-i-sl.html
https://lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-pozostale/9352,039Surdoglottodydaktyka-Lekcje-i-zajecia-jezykowe-dla-uczniow-nieslyszacych-i-sl.html

