
l.  Temat: Dorośli i dzieci w powieści F.H. Burnett „Tajemniczy ogród". 

2. Poziom nauczania, przedmiot klasa, liczba jednostek lekcyjnych: 

Gimnazjum, j. polski, klasa 1-45 minut 

3. Cele: 
- Uczeń będzie umiał: 

• charakteryzować postacie dorosłych i dzieci występujących w powie 
ści, 

• opisywać relacje między dorosłymi a dziećmi, wyjaśniać racje, któ 
rymi się kierują, 

• wnioskować, uogólniać, 
• nazywać prawa dzieci i obowiązki dorosłych względem nich, nieza 

leżnie od miejsca i czasu, w których żyją, 
• wczuwać się w dramat innych ludzi, w tym także dzieci, tym samym 

uczyć się okazywania empatii. 
 

4. Metody: Problemowa, aktywizująca - „gorące krzesło" 

5. Formy: Praca z całą klasą, praca indywidualna uczniów 

6. Środki dydaktyczne: Lektura 

7. Przebieg lekcji: 
 

- Nauczyciel zapoznaje uczniów z celem lekcji, zapisuje temat. 
- Uczniowie wymieniają i grupują dorosłe i dziecięce postacie powieści 
a) Dorośli: b) Dzieci: 

Zuzanna Sowerby 
Archibald Craven 
pani Medlock 

Mary Lennox Colin 
Craven Dick 
Sowerby Marta 
Sowerby 

Przy okazji uczniowie precyzują pojęcie dorosłości i niedorosłości, dojrza-
łości i niedojrzałości: warto zaznaczyć, że ukończone 18 lat to pewna 
umowna granica, dająca np. czynne prawo wyborcze w Polsce, czym innym 
jest bowiem dorosłość wynikająca z dojrzałości psychofizycznej. -   
Precyzowanie relacji między dziećmi a dorosłymi 

Zuzanna Sowerby (matka Dicka 
i Marty), wychowuje swe dzieci 
(jedenaścioro) w poczuciu od-
powiedzialności; przygotowuje 
ich do ciężkiej pracy, ale otacza 
troską, ciepłem i miłością; uczy 
Dicka i Martę rozumienia innych 
i ich problemów 

Pomaga Mary odnaleźć się w 
nowej sytuacji, kupuje jej ska-
kankę, zwraca uwagę p. Cravena 
na konieczność jego powrotu do 
domu. 

Współczuje Colinowi, czyni 
wszystko, aby połączyć ojca z 
synem. 
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Archibald Craven (ojciec Co-
lina, po śmierci żony zamyka 
się w sobie, poświęca wy-
łącznie interesom). 

Opiekuje się Mary, ale czyni to 
wyłącznie z poczucia obowiąz-
ku, nie chce jej lepiej poznać, boi 
się uczuć. 

Zapewnia Colinowi byt mate-
rialny, ale w obawie przed rze-
komą syna nie potrafi nawiązać z 
nim żadnego kontaktu, nie umie 
okazywać uczuć. 

  

Pani Medlock (zarządzająca i 
gospodyni w domu Crave-
nów). 

Jest oschła wobec Mary, nie ro-
zumie jej świata, bardzo surowa, 
wymagająca. 

Kaprysy i grymasy Colina spę-
dzaj ą j ej sen z powiek, dla świę-
tego spokoju ustępuje mu 
krzywdząc go jeszcze bardziej.

Wybrani uczniowie wcielają się w dorosłe postacie i odpowiadają na py-
tania uczniów („gorące krzesło") 

Podsumowanie - wnioski (npdst. pytań nauczyciela); 
• Która z osób dorosłych kieruje się rzeczywistym dobrem dzieci i dla 

czego? 
• Czy problemy z relacjami dorosłych i dzieci są takie same współcze 

śnie, w naszym kraju? 
• Do jakich osób i instytucji mogą zwrócić się dzieci w trudnej sytuacji 

o pomoc, poradę? 
—   Zadanie domowe: 

Scharakteryzuj Zuzannę Sowerby z punktu widzenia Mary Lennox. 


