
Nauczyciele zostali 

zapoznani z fragmentem 

autorskiego scenariusza 

koordynatorki sieci – praca  

z wierszem z wykorzystaniem 

metody eksperckiej. 

 

(Scenariusz był publikowany 

w tomie: Ewa Horwath, 

Joanna Majchrzak,  Świat w 

słowach i obrazach. 

Scenariusze lekcji dla klasy 

drugiej gimnazjum, 

Warszawa 2003, WSiP.) 

 

 

Julian Tuwim     

Czereśnie 

  

  

Rwałem dziś rano czereśnie,  

Ciemnoczerwone czereśnie,  

W ogrodzie było 

ćwierkliwie,  

Słonecznie, rośnie i 

wcześnie.  

 

Gałęzie, jak opryskane 

Dojrzałą wiśni jagodą,  

Zwieszały się omdlewając,  

Nad stawu odniebną wodą.  

 

Zwieszały się, omdlewając 

I myślą tonęły w stawie,  

A plamki słońca migały 

Na lśniącej, soczystej trawie.  

 

 



 

W oparciu o zaprezentowaną metodą nauczyciele wypracowali podczas spotkania sieci 

zestaw zadań przydatnych podczas omawiania lektur obowiązkowych: Quo vadis Henryka 

Sienkiewicza i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quo vadis 

Grupa historyków 

1. Wyszukajcie informacji na temat postaci 

historycznych. 

2. Wymieńcie wydarzenia historyczne, o których 

mowa w utworze (umieście je na osi czasu). 

3. Podajcie miejsca, w których rozgrywały się 

wydarzenia (przygotujcie mapę). 

Grupa psychologów 

1. Opiszcie postępowanie Marka Winicjusza. 

Oceńcie jego przemianę. 

2. Przedstawcie zachowanie Ligii podczas uczty u 

Nerona. Czy ono was zaskakuje? Jeśli tak, to 

dlaczego? 

3. Przedstawcie najważniejszy moment w biografii 

Chilona. Dlaczego tę sytuację omawiacie? 

Grupa kulturoznawców 

1. Scharakteryzujcie świat pogański. Wymieńcie jego 

przedstawicieli i przedstawcie świat wartości. 

2. Scharakteryzujcie świat chrześcijański. Wymieńcie 

jego przedstawicieli i przedstawcie świat wartości. 

3. Wyjaśnijcie znaczenie tytułu powieści. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Tadeusz 

Grupa historyków 

1. Wymieńcie wydarzenia historyczne, o których jest 

mowa w utworze (umieście je na osi czasu). 

2. Przeczytajcie koncert Jankiela i ustalcie, o jakich 

wydarzeniach się w nim wspomina. 

3. Wytłumaczcie, kim był generał Dąbrowski i jaką rolę 

odgrywa w utworze. 

 

Grupa  psychologów 

1. Opiszcie postępowanie Jacka Soplicy. Oceńcie 

jego przemianę. 

2. Przedstawcie zachowanie Gerwazego. Jakimi 

motywami się kierował? 

3. Scharakteryzujcie Hrabiego i jego sposób 

patrzenia na świat. 

 

 

Grupa kulturoznawców 

1. Opiszcie organizację uczty (sposób usadzenia gości, 

menu, tematy rozmów). 

2. Przedstawcie sposoby spędzania wolnego czasu 

przez szlachtę. 

3. Wyjaśnijcie rolę epitetu ostatni – uzasadnijcie, że 

Pan Tadeusz w nostalgiczny sposób przedstawia 

kulturę szlachecką. 

 


