
3. 04. 2020r. j. polski kl. VII Anna Majda 

Wpisz do zeszytu dzisiejszą datę i temat lekcji 

Temat: Kiedy myślę ojczyzna...  
  

1. Zapoznanie się z zestawem cytatów z załącznika nr 1. (głośne odczytanie). – podczas czytania 
uczniowie zastanawiają się nad tym, co łączy wszystkie teksty, które powstały w różnych miejscach i 
w różnym czasie?     

2.  Wspólne wykonanie ćw.1. i 2. z załącznika nr 2. 
3. Głośne odczytanie wiersza Różewicza ze strony 174. 
4.  Wspólne wykonanie ćw.3. z załącznika nr 2. 
5. Uzupełnienie innym kolorem mapy Mała ojczyzna o własne skojarzenia. 
6. Kompozycji wiersza Tadeusza Różewicza *** („oblicze ojczyzny...”) – proszę przyjrzeć się jego 

budowie i zastanowić się, co jest w niej takiego wyjątkowego? 
7. Zapisane w zeszycie definicji wiersza białego i wolnego. 
8. Wejdź na epodręczniki, , na udostępniony materiał „ Jak rozmawiać ze zwierzętami?”, wykonaj tam 

ćw. 7,8 i 9.  
 

  
ZAŁĄCZNIKI DO LEKCJI  
  
ZAŁĄCZNIK NR 1  
  
Zestaw cytatów  
  
„O ziemio ojców! Glebo rodzinna Argosu!  
Otom wrócił – po latach dziesięciu – do ciebie.  

(...)  

Jużem zgoła nie myślał, że mi będzie dane Umrzeć tu i mogiłę mieć 
w ojczystej ziemi...  

Witajże ziemio! Witaj, światłości słoneczna!   

(...)  

Domostwo czcigodne! Progi lube!”  

 Ajschylos, Agamemnon (458 r. p.n.e.)  
  
  
„Rzecz to piękna zaprawdę, gdy krocząc w pierwszym szeregu,  
Ginie człowiek odważny, walcząc w obronie ojczyzny;  

(...)  

Walczmy mężnie w obronie tej naszej ziemi i dzieci  
Choćbyśmy zginąć musieli, życia swojego nie szczędźmy.”  

        Tyrtajos, Rzecz to piękna (VII w. p.n.e.)  
  
„Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka 
jako ojczyzna, od której imię macie  i wszystko, co macie od niej jest. (...) Ten namilszy okręt ojczyzny 
naszej wszystkich nas niesie, wszystko w nim mamy, co mamy.  W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, 
imienia, skarby i wszystko, w czym się kochacie.(...)  
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy; bo w niej jego wszystko się dobre zamyka.”  



        Piotr Skarga, Kazanie o miłości ku ojczyźnie (XVI w.)  

  
„Święta miłości kochanej ojczyzny!  
Czują cię tylko umysły poczciwe;  

Dla ciebie zjadałe smakują trucizny,   
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe;  

(...)  

Byle cię można wspomóc, byle wspierać,  
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.”  

        Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny (XVIII w.)  

  
„Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;  
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,  
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie  
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”  

„Jedna już tylko jest kraina taka,  
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,  
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie  
Święty i czysty jak pierwsze kochanie.”  

        Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (XIX w.)  
 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba   
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie   
Dla darów  Nieba...  
                                Tęskno mi, Panie...”  

        Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II (XIX w.)  

  
„Rzadko na moich wargach –-Niech dziś to warga 
ma wyzna -  
Jawi się krwią przepojony, Najdroższy wyraz: 
Ojczyzna.  

(...)  
Lecz brat mój najbliższy i siostra, Ci wiedzą, że 
chowam tę świętość W najgłębszej serca głębinie.  

(...)  
Podporą ci  będzie i brzaskiem  
Ta ziemia tak bujna, tak żyzna,  
Nią ci ja jestem, na zawsze, Twa ukochana Ojczyzna.”  

                                  Jan Kasprowicz, Rzadko na moich wargach (XIX/ XX w.)  

  
„Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziale   
Dom polski przypadł. To – ojczyzna, A inne kraje są hotele.”  

        Julian Tuwim, Kwiaty polskie (XX w.)  

  



„ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce 
urodzenia to jest ta mała najbliższa  
ojczyzna miasto miasteczko wieś ulica dom 
podwórko pierwsza miłość las na 
horyzoncie groby”  

        Tadeusz Różewicz, Oblicze ojczyzny (XX w.)  

  
„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam                                            
siebie i zakorzeniam  mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 
która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w 
przeszłość  dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam... gdy 
myślę ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak 
go pomnożyć,  jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.”  

        Karol Wojtyła, Myśląc ojczyzna (XX w.)  

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  
  
KARTA PRACY GRUPY  
  
Przeczytaj uważnie otrzymane fragmenty tekstów, a następnie przystąpcie do rozwiązania postawionych 
zadań.  

  

Zadanie 1  
  
Z przytoczonych fragmentów wierszy wypisz synonimy i określenia ojczyzny.  

 ........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

  
Zadanie 2  
  
Wymieńcie uczucia, którymi obdarzana jest ojczyzna w cytowanych fragmentach wierszy. Każde uczucie 
poprzyjcie jednym cytatem.  

  
  

 uczucie  
  

  
cytat  



  
  
 ....................................  
  
  
 ................................... 
 
  
 .................................... 
  
  
 ...................................  

  

  
  
 
 
 
Zadanie 3  
  
Przeczytajcie wiersz T. Różewicza  „* Oblicze ojczyzny” i na jego podstawie wypełnijcie poniższy schemat 
– mapę skojarzeń z frazeologizmem mała ojczyzna  - krótkimi cytatami z utworu.  
  

 

  
  
  
  
  

 

  
  

MAŁA OJCZYZNA  
  

MAŁA OJCZYZNA  



                                                                                                        


