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Czym jest i czego uczy przypowieść? 
Scenariusz lekcji w klasie V

Załącznik 1 (on-line) 
DLACZEGO TUTAJ JESTEM?

Miłość – Zwierzęta – Współczucie
Pewien derwisz przybył do bram raju w wieczór swojej śmierci. Ogarnięty 

zachwytem i szaloną radością zapytał odźwiernego:
– Dlaczego tutaj jestem? Czy dlatego, że wiele się modliłem w ciągu całego życia?
– Nie, nie… – odpowiedział mu odźwierny z uśmiechem.
– Czy to zatem dlatego, że wiele pościłem?
– Ależ skąd… nie jesteś tutaj z żadnego z tych powodów.
– No to dlaczego znalazłem sie tutaj?
– No cóż, powiem ci to. Pewnej zimowej, bardzo chłodnej nocy, w Bagdadzie, 

przygarnąłeś małą opuszczoną kotkę i ogrzałeś ją pod swoim płaszczem. 
I jesteś teraz u bram raju dlatego, że ulżyłeś jej cierpieniom (Piquemal, 

2004, s. 17). 

Luiza Ciepiela, Paulina Plaskota1
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Załącznik 2 (on-line)
Wrażenia po lekturze tekstu
podobać się   niezmiernie, szczególnie, wyjątkowo…
wywrzeć    wrażenie 
czuć     przerażenie, zaniepokojenie, niedosyt…
wczuć się    w sytuację, przeżycia…
wzruszyć się   głęboko, bardzo, nieco…
obawiać się, że…
nie spodziewać się, że…
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Załącznik 3 (on-line)
Cechy przypowieści (paraboli) 
uproszczona, zwięzła fabuła
obiektywizm narracji
schematyczne i w prosty sposób skonstruowane postaci
kontrast ludzkich postaw, dobra i zła
brak jasno określonego czasu i miejsca akcji
uniwersalizm wymowy paraboli
bogactwo alegorii i symboli
obecność przesłania, moralizatorskiego pouczenia
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Załącznik 4 (on-line)
Ćwiczenie na koncentrację uwagi
Ćwiczenie wstępne: Dostrajanie się
Jeśli twoi uczniowie nigdy nie brali udziału w uspokajającym ćwiczeniu me-

dytacyjnym, mającym na celu nakierowanie ich na spojrzenie w głąb 
siebie, prawdopodobnie będzie trzeba ich nauczyć, jak się oderwać od 
otaczającego świata i zestroić z samym sobą. Kolejne ćwiczenie kształ-
ci koncentrację, skupienie, świadomość samego siebie i aktywne słu-

chanie. 
Poleć uczniom, by się rozeszli po klasie i położyli lub usiedli na podłodze w 

miejscu, z którego będą dobrze słyszeli twój głos. 
Rozejrzyjcie się wokół siebie, byście wiedzieli, kto jest obok was, i się upewnili, że 

tam, gdzie jesteście, czujecie się zupełnie swobodnie i bezpiecznie… Potem 
się rozluźnijcie. (Poczekaj, aż uczniowie sie usadowią).

Teraz zamknijcie oczy i słuchajcie. (Przerwij na chwilę, gdy uczniowie słuchają. 
Od tej chwili zacznij sie do nich zwracać w drugiej osobie). 

Wsłuchaj się w to, co się dzieje poza salą, i spróbuj rozpoznać tyle dźwię-

ków dochodzących zza ścian, ile zdołasz. Co słyszysz? (Przerwij. Po-

zwól uczniom podać kilka sugestii. Niech nie wstają z miejsc, w których 
się znajdują). 

Dobrze. Teraz ogranicz zasięg swojego słuchu do tej sali. Jakie dźwięki sły-

szysz? To ciche dźwięki. Słuchaj uważnie. (W tym momencie możesz 
oczekiwać, że ktoś wyda jakiś dźwięk. Pozwól uczniom się pośmiać i da-

lej prowadź ćwiczenie).
Spróbuj rozpoznać jak najwięcej dźwięków rozlegających się w sali. Co sły-

szysz? (Przerwij. Pozwól uczniom podać kilka sugestii). 
Dobrze. Teraz posłuchasz jeszcze cichszych dźwięków. (Przerwij).
Posłuchaj dźwięku własnego oddechu. Nie próbuj go zmieniać, tylko słuchaj. 

Czy słyszysz swój oddech? (Przerwij).
W którym miejscu słyszysz ten dźwięk? Nie musisz odpowiadać głośno, zapa-

miętaj swoją odpowiedź, żeby powiedzieć mi to później. Gdzie dokład-

nie słyszysz dźwięk swojego oddechu?
Dobrze. Teraz przemieść się jeszcze głębiej. Posłuchaj dźwięku bijącego ser-

ca.  Wsłuchaj się w dźwięk swojego serca i poczuj go. Skup się. (Prze-

rwij).
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Gdzie czujesz puls? W skroni? W klatce piersiowej? Gdzie? Czy słyszysz? 
(Przerwij i popatrz na uczniów. Będą wyglądać albo na zrelaksowa-

nych, albo tak, jakby się bardzo wysilali).
Jeśli dźwięk twojego serca nie jest wyraźny, połóż na nim rękę – poczuj ruch 

wewnątrz siebie. (Przerwij i sprawdź, ilu uczniów położyło rękę na pier-
si).

Teraz policz uderzenia swego serca. (Przerwij). 
Świetna robota. Wszyscy weźcie głęboki wdech i powoli wypuśćcie powietrze. 

Delikatnie potrząśnijcie ramionami i głową. Otwórzcie oczy i skupcie 
się ponownie na sali lekcyjnej (Miyata, 2005, s. 27–28).
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Załącznik 5 (on-line)
Ćwiczenie na pobudzenie wyobraźni
Przebieg: Poleć uczniom, aby się rozeszli po klasie i położyli lub usiedli na 

podłodze w takim miejscu, by dobrze słyszeli twój głos. 
Usiądźcie wygodnie i zamknijcie oczy. (Przerwij i poczekaj, aż przestaną się 

wiercić i ucichną szmery). 
Rozluźnij ramiona. Weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. (Prze-

rwij). 
Pozwól, by przed oczami twojej wyobraźni ukazywały się następujące kolory: 

czerwony…, zielony…, niebieski…, czarny… (Przerwij).
Teraz wyobraź sobie następujące rzeczy: błyszczące czerwone jabłko (prze-

rwij), wysoką zieloną trawę kołyszącą sie na wietrze (przerwij), ogrom-

ne niebieskie niebo z puszystymi chmurami (przerwij), przejeżdżający 
czarny karawan (przerwij).

Pozwól tym obrazom się rozpłynąć. 
Wyobraź sobie teraz duży pęk napełnionych helem balonów na sznurkach. 

Balony są różnokolorowe. Jakie kolory widzisz? (Przerwij). 
Policz balony. (Przerwij i nie dziw się, jeśli niektórzy uczniowie podniosą 

ręce i w trakcie liczenia będą wskazywać nieistniejące balony). 
Teraz pozwól balonom odlecieć jeden po drugim. (Przerwij).
Kiery odfrunie ostatni balon, usiądź, powoli otwórz oczy i skup się ponownie na Sali 

(Miyata,2005, s. 29).
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W jaki sposób za pomocą nieodmiennej 
i niesamodzielnej części mowy zmienić 

sens wypowiedzi lub wzmocnić ją?

Załącznik 1 (on-line)
Sens wypowiedzeń

Czy lubisz? Niech posprząta! 

Niech kupi. Czy wyjeżdżasz? 

Chyba pójdę. Chyba zasnę.

Nie zrobię. Nie zapomnisz. 

Anna Kozieł, Anna Partyka1
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Załącznik 2 (on-line)
Wypowiedzenia wzmacniające sens i wypowiedzenia nacechowane 

neutralnie

Idźże szybciej. 
Mów do mnie. 
No chodź tutaj. 
Daj mi to. 
Ależ wieje. 
Zróbżesz zakupy. 
Idź szybciej. 
Dajże mi to. 
Mówże do mnie. 
Chodź tutaj. 
Ale wieje. 
Zrób zakupy.
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Załącznik 3 (on-line)
Poprawność ortograiczna pisowni partykuł – przykłady 
1. Zróbże dziś śniadanie.
2. Podejdź no do mnie.
3. Niechby tylko ktoś usłyszał.
4. Warto by tu posprzątać.
5. Nie zbito tych luster.
6. Nie bardzo to rozumiem.
7. Nie ładny, ale brzydki.
8. Nie wolno spać na lekcji.
9. Nie tamten, tylko ten.
10. Nieco tu nabałaganiłam. 
11. Ale tu nieład.
12. Niemądre to zachowanie.
13. Przemówienie było nieprzekonujące.
14. Na obiad nie kupiono nic.
15. Nie najsłodszy ten deser. 
16. Proszę nie marnować czasu.
17.  Nie pierwszy raz to powtarzam.
18. Nie warto o tym myśleć.
19. Niejeden z nas kiedyś to przeżywał.
20. Basia jest jakaś nieswoja, chyba ma grypę.
21. Marysiu, przeczytaj mi tę receptę, bo niedowidzę.
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Załącznik 4 (on-line)  
Nacechowanie wypowiedzeń: wzmacniające – neutralne 
No, idź do domu. 
Kup chleb. 
Weź ciastko. 
Ależ zimno. 
Mówżesz wyraźniej. 
Chyba pójdę spać. 
Niech podejdzie bliżej. 
Zrób dzisiaj pranie. 
Dajże mi to. 
Piszże szybciej. 
Mów głośniej. 
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Załącznik 5 (on-line)
Poprawność ortograiczna
1. Idźże w końcu do biblioteki.  P/F
2. Jakby mu to wyjaśnić.  P/F
3. Trzebaby odrobić wreszcie lekcje. P/F
4. Znaszli ten kraj?    P/F
5. Mów że, co chcesz.   P/F
6. Może dałbyś mi zeszyt.  P/F
7. Możeby mi dał zeszyt.  P/F


