
 

 

 

 



 

Temat lekcji: Artyzm opisów przyrody w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza 

Autor: Anna Zawadzka-Starenga 

Cel: dostrzegam potrzebę ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów Lubelszczyzny. 

Nacobezu: 

- znam treść wybranych fragm. „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, 

- potrafię nazwać środki poetyckiego wyrazu, 

- dokonuję analizy i interpretacji utworu literackiego, 

- umiem napisać opowiadanie. 

Metody pracy: bazgroły, graffiti, język fotografii, drama 

Formy pracy: jednostkowa, grupowa 

Pomoce dydaktyczne: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, kartony, pisaki, aparat fotograficzny, 

rzutnik multimedialny, Internet. 

FAZA WPROWADZAJĄCA 

1. Sprawdzenie pracy domowej. 

2. Uczniowie obserwują chmury, a następnie próbują określić, co lub kogo przedstawiają 

obłoki. Następnie rysują to na kartonach – metoda bazgroły. Po zakończeniu ćwiczenia 

podpisują swoje ilustracje, np. krasnoludek, domek na drzewie itp. 

FAZA REALIZACYJNA 

3. Analiza fragm. księgi II „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – opis sadu i ogrodu  

(werset 403 – 426):  

„Był sad. 

Drzewa owocne, zasadzone w rzędy, 

Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy. 

Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny, 

Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny; 

Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu, 

Wysmukły bob obraca na nią tysiąc oczu; 

Owdzie podnosi złotą kitę kukurydza; 



 

Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza, 

Który od swej łodygi aż w daleką stronę 

Wtoczył się jak gość między buraki czerwone. 

Grzędy rozdęte miedzą; na każdym przykopie, 

Stoją jakby na straży w szeregach konopie, 

Cyprysy jarzyn: ciche, proste i zielone. 

Ich liście i woń służą grzędom za obronę, 

Bo przez ich liście nie śmie przecisnąć się żmija. 

A ich woń gąsienice i owad zabija. 

Dalej maków białawe górują badyle; 

Na nich, myślisz, iż rojem usiadły motyle, 

Trzepiecąc skrzydełkami, na których się mieni 

Z rozmaitością tęczy blask drogich kamieni: 

Tylą farb żywych, różnych mak zrzenicę mami. 

W środku kwiatów, jak pełnia pomiędzy gwiazdami, 

Krągły słonecznik licem wielkiem, gorejącem, 

Od wschodu do zachodu kręci się za słońcem.” 

4. Podsumowanie 

W tym fragm., wraz z A. Mickiewiczem, przenosimy się do wspaniałego sadu i ogrodu, w 

którym rośnie kapusta, marchew, bób, kukurydza, słonecznik, buraki czerwone, a nawet 

arbuz. Ogród rozkwita feerią barw, niemal czujemy zapach kwiatów i słyszymy cichutkie 

brzęczenie owadów. 

5. Ćw. Uczniowie wcielają się w role bohaterów sadu i ogrodu A. Mickiewicza, np. uczeń 

udający kapustę ma schyloną głowę i jest zamyślony (metoda dramy).  

6. Nauczyciel za pomocą Internetu pokazuje uczniom występujące na Lubelszczyźnie 

wybrane chronione gatunki roślin i zwierząt.  

7. Analiza fragm. księgi III „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – opis różnych gatunków 

grzybów (werset 260 – 289): 

 



 

„Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice, 

Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, 

Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada, 

I dziwna; żaden owad na nich nie usiada. 

Panienki za wysmukłym gonią borowikiem, 

Którego pieśń nazywa grzybów półkownikiem. 

Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy 

I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy, 

Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, 

Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory. 

Inne pospólstwo grzybów pogardzone w braku 

Dla szkodliwości albo niedobrego smaku, 

Lecz nie są bez użytku: one zwierza pasą 

I gniazdem są owadów, i gajów okrasą. 

Na zielonym obrusie łąk jako szeregi 

Naczyń stołowych sterczą: tu z krągłemi brzegi 

Surojadki srebrzyste, żółte i czerwone, 

Niby czareczki różnem winem napełnione; 

Koźlak, jak przewrócone kubka dno wypukłe; 

Lejki, jako szampańskie kieliszki wysmukłe; 

Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie, 

Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie, 

I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona 

Purchawka, jak pieprzniczka – zaś innych imiona 

Znane tylko w zajęczym lub wilczym języku, 

Od ludzi nie ochrzczone; a jest ich bez liku. 



 

Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć nie raczy, 

A kto schyla się ku nim, gdy błąd swój obaczy, 

Zagniewany, grzyb złamie albo nogą kopnie; 

Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie.” 

8. Podsumowanie 

W tym fragm. z kolei przenosimy się w leśny świat grzybów, a są wśród  nich: borowiki, 

rydze, surojadki, koźlaki, lejki, bielaki, ale i muchomory oraz purchawki. Nie sposób nazwać 

tych wszystkich okazów, gdyż przyroda rozpościera przed nami olbrzymi wachlarz 

przeróżnych odmian i gatunków grzybów. 

9. Zwrócenie uwagi uczniów na dwa ostatnie wersy tego fragm.: 

„Zagniewany, grzyb złamie albo nogą kopnie; 

Tak szpecąc trawę, czyni bardzo nieroztropnie.” 

 Podmiot liryczny ostrzega przed nieroztropnym i często szkodliwym dla roślin zachowaniem 

się ludzi w lesie, którzy bezmyślnie niszczą jego florę.  

10. Ćw. Wymyśl hasła reklamowe dotyczące ochrony przyrody – praca w grupach. 

Członkowie poszczególnych grup mają za zadanie dokończyć zdania (metoda graffiti): 

a) Szanuj przyrodę… 

b) Tylko przyroda Lubelszczyzny… 

c) Różnorodność biologiczna jest potrzebna…  

 

11. Analiza fragm. księgi VIII „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza – opis koncertu owadów 

(werset 20 – 36): 

„Zaczął ją puszczyk, jęcząc na poddaszu dworu: 

Szepnęły wiotkiem skrzydłem nietoperze, lecą 

Pod dom, gdzie szyby okien, twarze ludzi świecą; 

Bliżej zaś - niedoperzów siostrzyczki, ćmy rojem 

Wiją się, przywabione białym kobiet strojem. 

Mianowicie przykrzą się Zosi, bijąc w lice 

I w jasne oczki, które biorą za dwie świece. 

Na powietrzu owadów wielki krąg się zbiera, 



 

Kręci się, grając jako harmoniki sfera; 

Ucho Zosi rozróżnia wśród tysiąca gwarów 

Akord muszek i półton fałszywy komarów.” 

12. Podsumowanie 

W tym fragm. przemierzamy świat ptaków, ssaków i owadów. Wieczorem ćmy, komary i 

muszki, wabione światłem, lecą w stronę oświetlonych domostw. Wkoło słychać tylko ledwo 

słyszalne, cichutkie brzęczenie.    

13. Rozpoznawanie środków stylistycznych w każdym fragmencie. Podanie przykładów: 

epitetów, metafor, porównań, animizacji, personifikacji itp. 

FAZA PODSUMOWUJĄCA 

14. Notatka 

Opisy w „Panu Tadeuszu” dotyczą przede wszystkim obrazów przyrody, która jest istotną 

częścią świata przedstawionego. Posiadają one bogate walory artystyczne (liczne metafory, 

epitety, personifikacje, porównania itp.)  

Mickiewicz potrafił tak zbudować obraz świata, że czytelnik wszystkimi zmysłami dostrzega 

jego piękno: plastykę, muzykę, ruch, światło i barwę. 

Funkcje opisów przyrody w „Panu Tadeuszu”: 

- budują odpowiedni nastrój, 

- wzbudzają uczucie miłości do ojczyzny, 

- określają kondycję psychiczną bohaterów, 

- zwiększają napięcie poprzez opóźnienie akcji (tzw. retardacja). 

15. Ćw. Można również za pomocą aparatu fotograficznego uchwycić piękne zdjęcia flory i 

fauny Lubelszczyzny, a następnie wyświetlić je na koniec lekcji za pomocą rzutnika 

multimedialnego. Uczniowie, na podstawie cyklu fotografii, piszą krótkie opowiadania 

(metoda – język fotografii). 

16.  Ocena pracy uczniów. 

17.  Praca domowa (do wyboru): 

1. Zaśpiewaj fragment „Pana Tadeusza” do wybranego przez siebie podkładu muzycznego 

(lub zmiksuj różne podkłady i nagraj swój wokal). 

2. Stwórz własny, wierszowany opis dowolnego zjawiska przyrody.  

 



 

 

 


