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Klasa  V - 03.06.20r. 

 

Temat: Co  podpowiada  wyobraźnia? Praca  z  wierszem  Zbigniewa  Herberta  

"Pudełko  zwane  wyobraźnią". 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, rozpoczynamy  dział  w  podręczniku, który  wiąże  się  z  zagadnieniem  

twórcy  i  dzieła.  

 Zastanówcie  się  przez  chwilę  i  spróbujcie  zapisać  w  zeszycie  skojarzenia  ze  

słowem  artysta - możecie  podać  cechy, jakimi  Waszym  zdaniem  powinien  się  

odznaczać. 

 

 Zapisaliście? 

Czy  na Waszej  liście  pojawiło  się  słowo  "wyobraźnia"?  

 Do  czego  artyście  jest  potrzebna  wyobraźnia? Na  pewno  odpowiecie  mi - że  po  

to, żeby  mógł  tworzyć  ciekawe, nietypowe  rzeczy, takie, których  nie  wymyślił  nikt  

przed  nim. W  ten  sposób  urozmaica  naszą  codzienność - filmy, książki, piosenki, gry  

komputerowe, obrazy - gdyby  nie  było  wyobraźni  wszystkie  mogłyby  wyglądać  tak  

samo, a  to  byłoby  nudne! 

 

 A  czy  nam  przydaje  się  w  życiu  wyobraźnia??? Dzisiejszy  tekst  podpowie  nam, 

że  tak. Określi  też, co  możemy  dzięki  niej  zyskać :)  

 

Rozgrzewka 

W  ramach  rozgrzewki  przed  omawianiem  wiersza  proponuję  Wam  małą  zabawę. 

Poniżej  zobaczycie  kilka  obrazków - zastanówcie  się, co  na  nich  widzicie ( są  one  

dwuznaczne ) - żeby  nie  psuć  Wam  zabawy, dopiero  na  lekcji  w  piątek  powiem  Wam, 

co  jest  możliwe  do  dostrzeżenia  na  nich :) 
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2. Przeczytaj  wiersz. 

Czytając  zastanów  się: 

- do  kogo  zwraca  się  osoba  mówiąca  w  wierszu? 

- jakie  wydaje  polecenia  i  co  jest  ich  efektem? 

- co  wspólnego  z  pudełkiem  może  mieć  wyobraźnia? 

 

Z. Herbert  "Pudełko  zwane  wyobraźnią" 

Zastukaj palcem w ścianę 

z dębowego klocka 

wyskoczy 

kukułka 

wywoła drzewa 

jedno i drugie 

aż stanie 

las 

zaświstaj cienko – 

a pobiegnie rzeka 

mocna nić 

która zwiąże góry z dolinami 

https://bliskopolski.pl/leksykon/drzewo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/las/
https://bliskopolski.pl/leksykon/rzeka/
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Chrząknij znacząco – 

oto miasto 

z jedną wieżą 

szczerbatym murem 

i domkami żółtymi 

jak kostki do gry 

teraz 

zamknij oczy 

spadnie śnieg 

zgasi 

zielone płomyki drzew 

wieżę czerwoną 

pod śniegiem 

jest noc 

z błyszczącym zegarem na szczycie 

sową krajobrazu 

3. Przeczytaj. 

 Na  pewno  zauważyliście, że  osoba  mówiąca  w  tekście  używa  zwrotów: zastukaj, 

zaświstaj, chrząknij, zamknij - dzięki  nim  mamy  wrażenie, że  tekst  jest  skierowany  do  

każdego  z  nas.  

 Co  jest  niezwykłego  w  stukaniu, gwizdaniu  i  chrząkaniu? Są  to  przecież  zwykłe  

codzienne  rzeczy. A  co  jest  ich  efektem  w  wierszu? Pojawi  się  kukułka, las, miasto - 

jak  po  wypowiedzeniu  zaklęcia. Co  chce  nam  poprzez  to  powiedzieć  autor? 

 

4. Zapisz  do  zeszytu. 

 Wiersz  "Pudełko  zwane  wyobraźnią"  opowiada  o  sile  wyobraźni. 

 Człowiek  dzięki  swojemu  umysłowi  potrafi   w  rzeczach  zwykłych  dostrzec  coś  

nadzwyczajnego. Ludzka  wyobraźnia  może  wyczarować  coś  z  niczego, stworzyć  nowe  

rzeczy. Ma  dla  człowieka  ogromne  znaczenie: pomaga  przełamywać  bariery, wymyślać  

nowe  wynalazki  i tworzyć  dzieła  sztuki, ale  też  zrelaksować  się, zapomnieć  o  stresie. 

 Podmiot  liryczny  namawia  do  pobudzania  wyobraźni, wskazuje, jak  powinno  się  

postępować, aby  ożywić  fantazję. Pokazuje  też, że  niezwykłe  rzeczy  mogą  kryć  się  w  

dobrze  znanej  nam  codzienności. A  wyobraźnia  staje  się  jak  pudełko, z  którego  co  

chwilę możemy  wyciągać  nowe  rzeczy. 

https://bliskopolski.pl/leksykon/miasto/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wieza/
https://bliskopolski.pl/leksykon/mur/
https://bliskopolski.pl/leksykon/gra/
https://bliskopolski.pl/leksykon/snieg/
https://bliskopolski.pl/leksykon/drzewo/
https://bliskopolski.pl/leksykon/wieza/
https://bliskopolski.pl/leksykon/snieg/
https://bliskopolski.pl/leksykon/noc/

