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Cele i założenia programu

Koło polonistyczne „Kaliope” skupia grono uczniów rozmiłowanych
w ojczystym języku, twórczych, ogarniętych literacką pasją, kochających poezję
i prozę. Założeniem niniejszego programu jest stworzenie forum, na którym każdy
uczeń będzie mógł przedstawić swe dokonania literackie (wiersze, fragmenty
pamiętników i opowiadań itp.). Byłaby to okazja do krytycznego spojrzenia na własną

twórczość, wymiany refleksji, podzielenia się rozterkami dręczącymi duszę młodego
„artysty”. Założeniem programu jest przedstawienie uczniom wybranych utworów
literatury współczesnej nieobjętych kanonem szkolnej lektury (np. niektóre wiersze
Kofty, Miłosza, Leśmiana). Zajęcia stałyby się podróżą do krainy poezji trudnej, ale
pięknej i mądrej. Program przewiduje zapoznanie uczniów z formami poetyckimi,
które nie są przewidziane w podstawie programowej (limeryki). Spotkania młodych
polonistów będą okazją do wspólnej twórczości „na gorąco”, co stałoby się
z pewnością ciekawym i rozwijającym doświadczeniem.

Program zajęć koła obejmuje również elementy edukacji filmowej. Warto
poznać opinię młodych ludzi na temat dzieł znanych i uznanych, prowokując ich
do szczerej rozmowy, w której będą mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat filmu,
nie zawsze pochlebne i zgodne z powszechną opinią. Będzie to też okazja
do utrwalenia pojęć związanych z językiem filmu oraz zainspirowania uczniów
do napisania krótkiego scenariusza.

Sądzę, że sami uczniowie zaproponują własne pomysły na to, jak twórczo
i ciekawie wykorzystać zajęcia koła polonistycznego, by każdy jego uczestnik był
usatysfakcjonowany i spełniony literacko. Pragnę dodać, iż zastosowanie metod
aktywizujących wprowadza często element wspólnej zabawy, która sprawia
przyjemność i uczy.

Maria Dąbrowska
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Tematyka Cele zajęć Formy pracy Termin
realizacji

1. Poznajmy się! •  wzajemne poznanie się
•  omówienie planu zajęć

koła (uwzględnienie
propozycji prowadzącego i
uczestników)

•  uświadomienie celu 
i sensu wspólnych spotkań

-ćwiczenia w autoprezentacji
-burza mózgów (propozycje
tematów zajęć)
-dyskusja

IX

2. „Myślenie
z wnętrza metafory”

•  utrwalenie znajomości
podstawowych środków
poetyckiego wyrazu
(sposoby obrazowania,
układy i rodzaje rymów,
metafora i jej odmiany,
epitet, porównanie,
apostrofa, alegoria,
anafora, symbol; typy
liryki, sytuacja liryczna)

•  odpowiedzi na pytanie:
czym jest dla mnie poezja?

-praca z tekstem literackim
(Cz. Miłosz „Kraina poezji”,
A. Mickiewicz „Pan
Tadeusz” fr.)
-karta pracy
-praca grupowa
 i indywidualna
-ćwiczenia z wyobraźni
poetyckiej
-redagowanie krótkiej
wypowiedzi

     X

3. Odkryjmy piękno
psalmów

•  prezentacja
przygotowanych
informacji o Księdze
Psalmów

•  poznanie wybranych
psalmów

•  analiza i interpretacja
psalmu 23. (wizerunek
Boga i człowieka,
tworzenie pola słów-
kluczy, odczytanie alegorii
i symboli)

•  konkluzje na temat
uniwersalizmu psalmów

-metoda słów-kluczy
-dyskusja na temat
ponadczasowości psalmów
(prezentacja własnego
zdania, dobór argumentów
 i ich obrona)

X
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4. Poezja, którą
kocham…

•  prezentacja wybranych
utworów

•  refleksje na temat ich idei,
przesłania, piękna

•  umiejętność
argumentowania
i wyrażania własnych
uczuć

•  motywacja wyboru
wiersza

•  odkrywanie piękna
poetyckich światów

-ćwiczenia w interpretacji
głosowej wiersza (zasady
pięknego mówienia wierszy)
-ćwiczenia interpretacyjne
(np. najciekawsza metafora)
-ćwiczenia
w argumentowaniu

X

5. Refleksje o poezji
Miłosza

•  wzbogacenie wiedzy
o sylwetce twórczej
Czesława Miłosza

•   interpretacja wiersza pt.
„Słońce” (konteksty
interpretacyjne-historia
kultury, malarstwo,
symbolika)

-hipoteza interpretacyjna,
weryfikacja hipotez
-praca ze słownikiem
symboli i „Słownikiem
mitów i tradycji kultury”
 W. Kopalińskiego

X

6. Światy Leśmiana,
światy moje…

•  analiza i interpretacja
wybranych utworów
Bolesława Leśmiana
(„Znikomek”,
„Dziewczyna”, „Odjazd”)

•  rozpoznanie warstwy
językowej utworu (analiza
Leśmianowskich
eksperymentów z  materią
słowa, gra z językiem,
jedność formy i treści)

-metoda stymulacji pytań
ucznia (pytania do tekstu),
-ćwiczenia słowotwórcze
(podążamy tropem
Leśmianowskiej kreacji)

XI

7. Wobec śmierci…
•  analiza i interpretacja

wybranych utworów
o śmierci i przemijaniu (np.
W. Szymborska „Muzeum”,
„W biały dzień”, „Kot w
pustym mieszkaniu”,

    J. Twardowski „O bólu”)
•  refleksje na temat

przemijania i sposobów
pokonywania śmierci
(sztuka, miłość, dobro)

-dzielenie się odczuciami
i refleksjami  (metoda
impresyjna- swobodna
dyskusja)
-poszukiwanie różnic
i podobieństw w spojrzeniu
na problematykę przemijania

XI

8.Tworzę, więc •  prezentacja dokonań -pytania do tekstu XI
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jestem… literackich uczniów
•  krytyczne spojrzenie

na własną twórczość
(dostrzeżenie jej
oryginalności
i mankamentów)

•  stworzenie antologii
uczniowskiej poezji
(publikacja w formie
szkolnej gazetki )

-pytania do autora
-krytyczna ocena
przedstawionych wierszy
-wymiana refleksji
i spostrzeżeń

9. Mów i pisz
w dobrym stylu

•  doskonalenie warsztatu
stylistycznego

•  poszerzenie zasobu
słownictwa czynnego
i biernego

•  kształcenie umiejętności
precyzyjnego nazywania
uczuć i stanów
psychicznych

•  doskonalenie umiejętności
wypowiadania się
na określony temat przy
użyciu różnych stylów

-ćwiczenia stylistyczne
-krótkie wprawki stylistyczne
-analiza popełnianych
błędów

XII

10. Odkrywamy
piękno poezji
Szymborskiej

•  interpretacja wybranych
utworów Wisławy
Szymborskiej nieobjętych
kanonem lektury szkolnej
(wiersze wybierają i
prezentują uczniowie)

•  odkrywanie
wieloznaczności
poetyckiego słowa

-hipoteza interpretacyjna
-poszukiwanie kontekstów
interpretacyjnych

XII

11. „Bóg się rodzi…” •  analiza tekstów wybranych
kolęd i pastorałek

•  wyszukiwanie i analiza
semantyczna archaizmów
(kolędy skarbnicą historii
języka)

-ćwiczenia językowe
 i słownikowe (archaizmy)
-praca zespołowa
 i indywidualna

XII

12. O księdzu-poecie
i jego wierszach

•  prezentacja sylwetki
twórczej Jana
Twardowskiego (kontekst

-ćwiczenia z wyobraźni
poetyckiej (metoda
współtworzenia)

I
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biograficzny jego
twórczości)

•  interpretacja wybranych
utworów

•  dostrzeżenie piękna
ukrytego w prostocie

13-14. Limeryki,
limeryki…

•  poznanie nowej formy
poetyckiej

•  lektura wybranych
limeryków ( np.  Wisławy
Szymborskiej)

•  analiza wymogów gatunku
•  zwrócenie uwagi

na komizm limeryków
•  aktywizacja twórczości

uczniów

-analiza wyznaczników
gatunku
-próby poetyckie (twórczość
improwizowana)
-praca indywidualna
i zespołowa

I-II

15. W okowach
miłości (o sonetach
Szekspira)

•  przypomnienie sylwetki
W. Szekspira

•  poznanie wybranych
sonetów (wokalna
interpretacja Stanisława
Sojki)

•  dostrzeżenie poezji jako
swoistego języka miłości

-prezentacja audio (płyta CD)
-analiza wybranych sonetów
(funkcja środków
poetyckich)
-praca grupowa
i indywidualna

II

!6, 17, 18. Kulisy
srebrnego ekranu

•  obejrzenie filmu (np.
„Stowarzyszenie umarłych
poetów”)

•  utrwalenie pojęć
związanych z językiem
filmu

•  kształcenie umiejętności
krytycznego spojrzenia
na dzieło filmowe

•  umiejętność
argumentowania i obrony
własnych sądów

•  próba napisania krótkiego
scenariusza filmu o
tematyce młodzieżowej

-projekcja video
lub wycieczka do kina
-dyskusja problemowa:
(np.wolność a konieczność-
na podstawie filmu
„Stowarzyszenie...”)
-elementy recenzji-
ćwiczenia stylistyczne
-ćwiczenia
w argumentowaniu

III
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19. Wiersz, którego
nie rozumiem

•  prezentacja utworów
przygotowanych przez
uczniów

•  utrwalenie i poszerzenie
wiedzy o języku poezji

•  wspólna interpretacja
wierszy uznanych przez
uczniów za trudne
i tajemnicze

•  umiejętność twórczego
rozwiązywania poetyckich
„problemów”

-metoda problemowa
-hipoteza interpretacyjna
-weryfikacja hipotez

IV

20. Pamiętajcie o
Kofcie

•  prezentacja sylwetki
Jonasza Kofty i jego
dorobku twórczego

•  interpretacja wybranych
utworów (np. z  tomu
„Pamiętajcie ogrodach”

•  zakreślenie obszarów
kontekstów
interpretacyjnych

-prezentacja audio (płyta CD
z piosenkami J. Kofty)
-metoda eksplikacji tekstu

IV

21. Gazetowe
opowieści

•  tworzenie krótkich
opowiastek
z wykorzystaniem
prasowych tytułów

•  uświadomienie zależności
fleksyjno-składniowych
w obrębie zdania

•  zabawa ze słowem
•  wykorzystanie w 
•  opowiadaniu elementów

komizmu, absurdu,
groteski

-praca w zespołach IV

22. List otwarty
do poety

•  rozważania na temat aktu
twórczego i rozterek

      duchowych artysty
•  doskonalenie formy listu

-dyskusja problemowa
-praca zespołowa i

indywidualna

V
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-ćwiczenia redakcyjne

23. Cudze chwalicie,
swego nie znacie…
(o poezji Wiesława
Kazaneckiego)

•  poznanie wybranych
utworów Wiesława
Kazaneckiego (np. z tomu
„Śmierć uśmiechu
Giocondy”)

•  rozważania na poziomie
analizy i interpretacji

-metoda stymulacji pytań V

24. Czy można
mówić o poezji
kobiecej?

•  poznanie wybranych
utworów Marii
Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej i Haliny
Poświatowskiej

•  poszukiwanie elementów
wspólnych
i kontrastowych

•  próba udzielenia
odpowiedzi na pytanie
postawione w temacie
zajęć

-ćwiczenia w wyszukiwaniu
podobieństw i różnic między
tekstami
-dyskusja problemowa

V

25. Humor
w powieści

•  prezentacja
przygotowanych przez
uczniów fragmentów
prozy o charakterze
komicznym

•  komizm jako efekt
zaskoczenia odbiorcy

•  określenie funkcji humoru
w literaturze

-ćwiczenia w interpretacji
głosowej tekstu
-praca indywidualna
i zespołowa

VI

26. Książka na plażę •  doskonalenie umiejętności
streszczania i
rekomendacji tekstu
literackiego

•  świadome posługiwanie
się elementami perswazji

•  podsumowanie spotkań
w ramach koła
polonistycznego

-ćwiczenia kształcące
umiejętność rekomendacji
i recenzji

VI
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