
Opracowała: Iwona Pazdan

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego

Temat: Na czym polega uniwersalna wymowa przypowieści ewangelicznych?

Cele
I Cel ogólny: kształcenie umiejętność analizy utworu alegorycznego.
II Cele operacyjne

1) na poziomie wiadomość uczeń:
a. zna i rozumie pojęcia: przypowieść, alegoria, uniwersalizm, archetyp;
b. zna wybrane przypowieść ewangeliczne;
c. wie, jakie wartość i wzorce postaw zostały wpisane w przypowieści ewangeliczne;
d. wymienia przykłady nawiązań do przypowieści ewangelicznych;
e. rozumie, na czym polega rola Biblii jako źródła kultury europejskiej;

2) na poziomie umiejętności uczeń:
a. wskazuje w tekście cech gatunkowe przypowieści, rozpoznaje przypowieść

ewangeliczną jaką gatunek dydaktyczny;
b. odczytuje przypowieści na poziomie znaczeń dosłownych i alegorycznych;
c. formułuje wnioski interpretacyjne;
d. dostrzega zjawisko intertekstualności, analizuje sposoby nawiązań do tekstu biblijnego

w literaturze późniejszych epok.
III Cele wychowania

a. poszukiwanie w Biblii i literaturze problematyki etycznej, ogólniludzkiej;
b. rozbudzanie aktywności intelektualnej, przygotowanie do świadomego odbioru sztuki

słowa;
c. doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Metody: problemowa (praca z tekstem), elementy heurezy, konstruowanie mapy pojęciwej.

Formy pracy: grupowa, zbiorowa, indywidualna.

Pomoce: Pismo św., fiszki z dyspozycjami dla grup, frag. powieści B. Marshalla „Ale i oni otrzymali
po denarze”(załącznik nr 1), wiersz J. Twardowskiego pt. „Żeby powrócić”(załącznik nr 2), wiersz R.
Brandstaettera pt. „Psalm o trzcinie”(załącznik nr 3), „Słownik terminów literackich” pod redakcją M.
Głowińskiego.

Tok lekcji

I Wprowadzenie
1. Zwrócenie uwagi na kulturotwórczą rolę Biblii, jej wpływ na kształtowanie postaw.
2. Nawiązanie do omówionych na poprzednich lekcjach fragmentów, np. krótkie przypomnienie

znanych postaci biblijnych, wskazanie ich archetypicznego charakteru( zakładam, że pojęcie
archetypu pojawiło się np. przy okazji omówienia postawy Hioba).

3. Wskazanie najważniejszej postaci Nowego Testamentu- Chrystusa, który wykładając zasady
etyki chrześcijańskiej, odwoływał się wielokrotnie do przypowieści- obok psalmu i
apokalipsy, bodaj najbardziej charakterystycznego gatunku biblijnego.

4. Podanie celów i tematu lekcji.

II Analiza właściwa
1. Określenie cech gatunkowych przypowieści ewangelicznej:
•  analiza definicji ze „Słownika terminów literacki”;
•  analiza rozdziału 13 Ewangelii wg św. Mateusza:



a. jaką przypowieść opowiedział Chrystus?
b. jak wyjaśnił jej sens?
c. jak uzasadnił konieczność posługiwania się przypowieściami?

•  konstruowanie mapy pojęciowej, np.
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2. Analiza wybranych przypowieści (praca w grupach – dyspozycje dla grup w załączniku nr4).
3. Referowanie efektów pracy w grupach, propozycja zapisu notatki w formie tabeli (poniższe

zapisy traktować trzeba jako przykładowe).

AlegorycznośćPrzypo
wieść Postacie, elementy

prawdopodobne
Przywoływane
znaczenie

Uniwersalne przesłanie Przykłady nawiązań w
literaturze

O
robotnik
ach
winnicy
(Mt 20,
1-18)

Gospodarz
winnicy
Robotnicy

Winnica

Bóg

Grzeszni ludzie,
którym Bóg daje
hojnie swoje
Królestwo
Królestwo Boże

Dobroć, miłość,
miłosierdzie wykraczają
poza granice
sprawiedliwości i logiki,
pozostają poza zasadami
matematycznego,
racjonalnego osadu.

B. Marshall „Ale i oni
otrzymali po denarze”-
bohater nazywa pracą
w winnicy Pańskiej
swoje powałanie i
służbę kapłańską,
dostrzegając, że
szczęście daje sama
służba, a nie zapłata za
nią.

O synu
marnotr
awnym
(Łk 15,
11-32)

Ojciec
Syn marnotrawny

Starszy syn

Miłosierny Bóg
Grzesznik, który
powraca
skruszony do
Boga
Człowiek, który
jest niby blisko
Boga, nie
odchodzi od
Niego, ale nie
rozumie zasad
Jego miłości

Miłość przewyższa zasady
sprawiedliwości.
Każdy człowiek ma prawo
do błędu, ważne jednak, by
umiał się do niego przyznać
i zawrócić z niewłaściwej
drogi.
Warunkiem wybaczenia jest
pokorne przyznanie się do
winy.
Najtrudniej jest
człowiekowi wznieść się
ponad własny egoizm i
pychę.

J. Twardowski „Żeby
powrócić”-
wykorzystano tu
motyw odejścia
człowieka od Boga i
powrotu do niego.
Człowiek odchodzi od
Boga, od tego, co
dobre z pychy, wtedy,
gdy wydaje mu się, że
może sam sobie
poradzić. „Żeby
powrócić”, trzeba
spokornieć, a tej
pokory uczy się
człowiek, zmagając się
z przeciwnościami.

O Samarytanin Miłosierny Bliźnim jest każdy R. Brandstaetter



miłosier
nym
Samaryt
aninie
(Łk 10,
25-37)

Zraniony człowiek

Wino i oliwa

Chrystus
Grzeszna,
bezbronna
ludzkość
Sakramenty
święte

człowiek, niezależnie od
rasy, stopnia
pokrewieństwa,
narodowości, pozycji
społecznej. Miarą
człowieczeństwa staje się
zdolność do aktu
bezinteresownej miłości,
pomocy komuś, kto tej
pomocy potrzebuje.

„Psalm o trzcinie”-
tekst odwołuje się do
zaczerpniętej z
biblijnej przypowieści
definicji
człowieczeństwa.
Człowiek jest w pełni
człowiekiem wtedy,
gdy potrafi zdobyć się
na dobroć.

III Podsumowanie
1. Sformułowanie wniosków, wynikających z tabeli.

a. Przypowieści ewangeliczne są zbudowane jak utwory alegoryczne. Za pomocą
prawdopodobnej fabuły, postaci tłumaczą zasady Królestwa Niebieskiego.

b. Mają one też znaczenie bardziej uniwersalne. Uczą pewnych postaw życiowych (jak
dobroć, miłość, hojność, pokora), potępiają pychę, egoizm, skłaniają do refleksji natury
etycznej.

c. Są przedmiotem wielu różnorodnych nawiązań. Utwory literackie podejmują wątki,
przesłania przypowieści ewangelicznych, na nowo je interpretując. Świadczy to o
wielkiej mądrości tekstu biblijnego, o jego ciągłej aktualności.

2. Ocena pracy uczniów na lekcji.
3. Praca domowa

Odszukaj w przypowieściach ewangelicznych źródło następujących sentencji:
a) Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą.
b) Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
c) Dlaczego widzisz pyłek w oku bratu, a nie dostrzegasz belki w swoim oku?
d) Złe drzewo złe owoce rodzi.

Wyjaśnij sens tych sentencji.

Załącznik nr 1
Fragment powieści B. Marshalla pt. „Ale i oni otrzymali po denarze”:
Dlaczego wszyscy robotnicy w winnicy Pańskiej otrzymują po denarze? Ksiądz Gaston myślał, że to
jest sprawiedliwe, ponieważ praca w winnicy Pańskiej daje wiele pociech, a świat najczęściej karze
tych, którzy mu się oddali. I nagle ksiądz Gaston uświadomił sobie, że był bardzo szczęśliwy w swoim
kapłaństwie.

Załącznik nr 2
Fragment wiersza J. Twardowskiego pt. „Żeby powrócić”:
Można mieć wszystko żeby odejść
 czas młodość wiarę własne siły
świętej pamięci dom rodzinny
skrzynkę dla szpaków i sikorek
miłość wiadomość nieomylną
że nawet Pan Bóg niepotrzebny

potem już tylko sama ufność
trzeba nic nie mieć
żeby wrócić

Załącznik nr 3



Fragment wiersza R. Brandstaettera pt. „Psalm o trzcinie”:
I uczyń mnie dobrym człowiekiem,
Albowiem tylko wówczas
Jestem.
Gdy jestem dobry.
Oto jedyny sprawdzian
Mojego człowieczeństwa
I istnienia

Załącznik nr 4
Karta pracy dla grup

1. Jaką fabułę opowiada przypowieść? Streść ją i określ jej cechy (np. prawdopodobna-
nieprawdopodobna, skomplikowana- schematyczna).

2. Objaśnij sens alegoryczny przypowieści, znajdując odpowiedniki dla następujących
elementów:

grupa I- Gospodarz, winnica, robotnicy;
grupa II- syn marnotrawny, ojciec, starszy brat;
grupa III- Samarytanin, poraniony człowiek, wino i oliwa.
3. Przeczytaj uważnie fragment załączonego tekstu. Jak nawiązuje on do przypowieści? Jak ją

interpretuje?
4. Jakie pytania zadawałeś sobie, czytając przypowieść? Wypisz je. Czego się nauczyłeść?


