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29 kwietnia 2020r. 

Temat: Bez wyboru. 

1. Wyobrażamy sobie, że znajdujemy się w Warszawie w 1943 roku i próbujemy podać 

dylematy, które przeżywalibyśmy jako młodzi ludzie w obliczu wojny (w zeszycie).  

Po zapoznaniu się z tekstem Z głową na karabinie (s. 233 – 234) porównujemy je  

z tymi, które targały Baczyńskim. 

2. Zapoznajemy się z biogramem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

3. Czytamy wiersz. 

4. Wskazujemy kontekst historyczny utworu oraz obecne w nim aluzje do konkretnych 

wydarzeń historycznych - ćw. 1. (ustnie). 

5. Określamy zasadę kompozycyjną wiersza (wyszukujemy środki stylistyczne, które 

posłużyły do opisu czasów pokoju oraz wojny) - ćw. 2. (ustnie). 

6. Charakteryzujemy podmiotu liryczny - ćw. 3. i 5. (ustnie). 

7. Określamy główny problem poruszony w wierszu i próbujemy odpowiedzieć na 

pytanie: Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa historia - ćw. 4., 6. (ustnie). 

8. Zapoznajemy się ze stroną: https://prezi.com/joduwkbee0ta/kolumbowie-1920/  

9. Piszemy wypracowanie, w którym rozważamy, czy warto umierać za wielkie sprawy. 

 

30 kwietnia 2020r. 

Temat: Iść własną drogą. 

1. Rysujemy w zeszycie drogę życiową. Zapisujemy wewnątrz niej wartości, którymi 

człowiek powinien kierować się w życiu. Następnie, po obu stronach narysowanej 

drogi, wpisujemy wartości, którymi ludzie najczęściej się kierują, a które są sprzeczne 

z wyznaczonym wcześniej wzorcem.  

2. Zapoznajemy się z informacjami biograficznymi o Paulo Coelho. 

3. Czytamy fragmenty powieści Paulo Coelho: Alchemik. 

4. Interpretujemy pojawiające się w lekturze pojęcia: największe kłamstwo świata, 

Własna Legenda, Dusza Wszechświata (ustnie) – ćw.1., s.241. 

5. Określamy cel spotkania króla z pasterzem - ćw. 2. (ustnie). 

6. Przypominamy cechy przypowieści i charakterystykę głównego bohatera jako pasterza 

- ćw. 3. (ustnie). 

7. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co może stać się siłą ograniczającą naszą 

wolność i czym mogą kierować się ludzie rezygnujący z Własnej Legendy - ćw. 4., 7. 

(ustnie). 

8. Określamy alegoryczny sens historii o sprzedawcy prażonej kukurydzy i wskazujemy, 

jaką pełni ona funkcję we fragmencie powieści - ćw. 5. (ustnie). 

9. Opracowujemy katalog cech, które powinny wyróżniać człowieka żyjącego w zgodzie 

z Własną Legendą - ćw. 6. (w zeszycie). 

10. Zastanawiamy się, czy człowiek we współczesnym świecie dysponuje wolną wolą, 

czy o jego życiu decydują czynniki od niego niezależne (ustnie). 

Pozdrawiam. 


