
26. i 27. 03.2020r. j. polski kl. VII Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Obraz kraju rodzinnego i jego mieszkańców w wierszu Cypriana Kamila  
Norwida „Moja piosnka II” 

 
 

1. Wprowadzenie - Uczniowie podają skojarzenia ze słowem „ojczyzna”- mapa mentalna (zapisać w formie 
słoneczka) 

 
2.  Krótka informacja nauczyciela na temat sylwetki poety i okoliczności powstania wiersza. Prezentacja 

portretu Norwida. Wyjaśnienie pojęcia „emigracja”. – zapisanie definicji w zeszycie . 
3.  Uczniowie podają nazwiska Polaków, którzy również tworzyli na emigracji po powstaniu 

listopadowym.  
4.  Odsłuchanie wzorowej recytacji wiersze ze stron:  https://www.youtube.com/watch?v=uU4o5M-wrB4 

lub     https://www.youtube.com/watch?v=ls0AnRFS2Y0 

5.  Odpowiedzi na pytania: 
- Kto mówi w wierszu? 
- Do kogo się zwraca? 
- W jakiej sytuacji? 
- Co czuje podmiot liryczny? 

 
6. Wyjaśnianie symboli pojawiających się w wierszu. 
Praca w dwóch grupach – numery parzyste i nieparzyste. Uczniowie tworzą mapy mentalne 
związane ze słowami „chleb” i „bocian”.  
Chleb: 

 
Bocian: 

 
7.  Prezentacja pracy grup.  
8.  Praca z tekstem. Wyszukiwanie cytatów i wyjaśnianie symboliki utworu. 
9.  Jaki obraz Polski wyłania się z wiersza?  
10. Wspólne uzupełnianie schematu przygotowany przez nauczyciela – uczniowie zapisują w 

zeszycie. 
 

Kontrast ojczyzna – emigracja 
 

 

Jak czuje się poeta na emigracji? Jak jest w ojczyźnie? 

 

Dlaczego na emigracji nie jest tak, że poeta czułby się tam dobrze? 

 
Wnioski: 

 
 
 

11. Karta pracy : Sytuacja podmiotu lirycznego 
 
- co to oko widziało w Polsce? 

 
 
 
 



-  czego dotykała ta ręka? 
 

 
 
- co słyszało to ucho w kraju? 

 
 
- co czuło to serce na emigracji? 

 

 
 

12. Nawiązanie do innych utworów podejmujących podobną
„Hymn” Juliusza Słowackiego – również występuje motyw bocianów
Epilog „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza „Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie”

13. Omówienie budowy wiersza i środków artystycznych oraz ich funkcji w utworze (anafora, 
       apostrofa, epitety, neologizmy) 

 
14.   Wykorzystanie kontekstu plastycznego i muzycznego.

Muzyka i dzieła plastyczne tworzą klimat kojarzący się z polskości
 

15. Praca domowa 
Przedstaw stosując dowolną technikę plastyczną kraj, do którego tęskni poeta
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