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Temat: T. Różewicz „ Przepaść”. 

Przepaść 

Tadeusz Różewicz 

 

Babcia w czarnych sukniach  
Drucianych okularach  
Z laseczką  
Stawia stopę  
Nad przepaścią krawężnika cofa  
Rozgląda się bojaźliwie  
Choć nie widać śladu samochodu  

Podbiega do niej chłopczyk  
Bierze za rękę  
I przeprowadza  
Przez otchłań ulicy  
Na drugi brzeg  

Rozstępują się  
Straszliwe ciemności  
Nagromadzone nad światem  
Przez złych ludzi  
Kiedy w sercu  
Małego chłopca  
Świeci iskierka  
Miłości  

 

Czym może być przepaść? 



 

Omówienie treści wiersza. 

- Czego dowiadujemy się od podmiotu lirycznego?  

- Co znaczy połączenie wyrazowe "świeci iskierka miłości"? 

- Co to za środek poetycki? 

- Kto jest nadawcą, a kto odbiorcą utworu? 

- Czym różnią się dwie interpretacje słowa "przepaść"? (osoby mówiącej i nasza)  

- Jakimi połączeniami słownymi zaskakuje wiersz? 

 

Zadanie domowe 

Jakie przepaście, różnice dzielą nasze społeczeństwo? Co zrobić, by je zlikwidować? Napisz 
wypracowanie w dowolnej formie. 

 

 

 

Temat: Czy można żyć bez mediów? (2h) 

 

Aktualnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju mediów (możemy nawet 
mówić o „rewolucji medialnej”) – zwłaszcza elektronicznych: TV, Internet, telefonia 
komórkowa, itd. Szczególnie łatwo zaobserwować ten proces na przykładzie telewizji: kolor, 
wyostrzenie przekazu, zwiększenie ilości kanałów, zaistnienie telewizji satelitarnej i 
cyfrowej. Podobny dynamizm daje się zauważyć na rynku prasy – nastąpił burzliwy rozwój 
oferty (nowe tytuły, nowe formy kolportażu). Pojawiły się wielobarwne pisma o silnie 
ekspresywnej szacie graficznej. Również dynamicznie ewoluuje Internet - „najmłodszy 
członek rodziny medialnej”. Tu także pojawiają się nowe komunikatory, strony i portale 
społecznościowe: GG, Twitter, Facebook, Nasza Klasa, You Toube. Nastąpił gwałtowny 
rozwój blogów, forów dyskusyjnych. Wydaje się, że proces ten zdaje się nie mieć końca. Już 
wkrótce, dzięki połączeniu telewizji cyfrowej z internetem, będziemy użytkownikami 
„telewizji na życzenie”, w której widz stanie się aktywnym twórcą ramówki programowej. 
Dzięki telewizji interaktywnej będzie mógł wpływać na przebieg audycji – wartościować, 
opiniować, głosować, itd. 
Wydaje się, że człowiek XXI wieku skazany jest na media, że nie sposób nie 
korzystać z dobrodziejstw coraz bardziej dynamicznej komunikacji medialnej. Jest to ważne 



również dlatego, że media – stanowiąc „czwartą władzę” – uczestniczą w procesie 
socjalizacji, to znaczy stanowią część środowiska wychowawczego i opiniotwórczego. 

 

 

1. Z jakich mediów korzystacie najczęściej? 

2. Spróbujcie określić, jakie funkcje spełniają media? 

3. TELEWIZJA, RADIO,PRASA 

Dopiszcie do każdego wyrazu po kilka skojarzeń. 

 

Jaką główną rolę spełniają podane mass media.  

( jest to funkcja informacyjna, wszystkie te środki masowego przekazu dostarczają odbiorcy 
pewnych informacji.) 

 

Odpowiedzcie w skrócie na poniższe pytania: 

Dlaczego ludzie codziennie oglądają prognozę pogody? 

Dlaczego niektórzy regularnie kupują jakieś czasopismo? 

Dlaczego ludzie nie nagrywają sobie porannych wiadomości na kasetę? 

Dlaczego ludzie nie kupują wczorajszych gazet? 

Dlaczego młodzież co tydzień śledzi listę przebojów w telewizji? 

 

1. Jako entuzjaści radia stwórzcie mapę myśli na temat sztuki radiowej. Wykorzystajcie 

podane terminy. Jeśli ich nie znacie, odszukajcie w Internecie ich znaczenie: fonia, 

efekty akustyczne, dżingiel, szpigiel, studio nagrań, newsroom, minutówka. 

2. Dodajcie własne skojarzenia na podany temat, dotyczące na przykład zawodów 

związanych z dziennikarstwem radiowym i gatunków radiowych. 

 

 

 

1. Znawcy mass mediów wymieniają szereg funkcji, jaką pełnią środki masowego przekazu. 

Są  wśród nich: 



funkcja: informatywna (informacyjna), interpretująca,  kulturowa, rozrywkowa, 

edukacyjna,  propagandowa, reklamowa, społeczna – sprzyja tworzeniu więzi, 

 stymulująca – pobudza do aktywności 

 

Zastanówcie się, które funkcje dominują, gdy słuchacie: ………………… (tu zaproponujcie tytuł 

słuchanej przez was audycji lub stacji radiowej). Swoją odpowiedź uzasadnijcie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Jak zatem korzystać z mass mediów (bo chcemy, możemy, a nawet 
powinniśmy z nich korzystać)? Jak bronić się przed negatywnymi informacjami 
płynącymi z mediów. 
Przykładowe odpowiedzi uczniów w pierwszej kwestii: 
- krytycznie i selektywnie wybierać 
- nie traktować jednego medium jak absolutnego i ostatecznego autorytetu, 
- konfrontować ze sobą różne przekazy różnych mediów 
- wartościować przekaz (komunikat) medialny 
- racjonalnie, z umiarem, by nie uzależnić się, korzystać z mediów 
- używać wyłącznika i żyć ekologicznie – oszczędzać energię 
Przykładowe odpowiedzi uczniów w drugiej kwestii (tworzenie instrukcji dla użytkowników 
mediów w formie plakatu) 
- edukacja medialna, zdobywanie wiedzy o mediach 
- postawa selektywności odbioru medialnego 
- świadome kształtowanie postaw asertywnych wobec mediów 
- aktywne korzystanie z różnych źródeł informacji 
- kontrolowanie czasu użytkowania mediów 
- tworzenie własnych przekazów 
- wspólne korzystanie z mediów (na przykład dziecka z rodzicem) wartościowanie i 
weryfikowanie informacji płynących z mediów (refleksyjne odbieranie 
treści) 
- obserwacja świata i kontakt z rzeczywistością 
- promocja czytania 
- promowanie postaw antykonsumpcyjnych 

 

 

 

 

 



Temat: Prasa w naszym życiu-jaką spełnia rola? (1h) 

 

Prasa - wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku. 

 

Czasopismo - wydawnictwo periodyczne ukazujące się (drukiem lub w innej postaci) nie 

częściej niż 2 razy w tygodniu. 

 

Gazeta, dziennik - wydawnictwo periodyczne ukazujące się co najmniej 2 razy w tygodniu, 

zawierające informacje o wydarzeniach aktualnych, interesujących szerokie kręgi czytelników. 

 

Periodyk - wydawnictwo ciągłe (z wyjątkiem wydawnictwa seryjnego) ukazujące się w 

określonych odstępach czasu, np. gazeta, czasopismo. 

 

Numer - jeden z wydawanych periodycznie egzemplarzy czasopisma, oznaczony kolejną liczbą. 

 

Rocznik - zbiór wszystkich numerów wydawnictwa periodycznego wydanych w ciągu jednego 

roku. 

 

Kryteria podziału czasopism: 

 

a) Ze względu na częstotliwość ukazywania się: dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, 

dwumiesięcznik, kwartalnik, rocznik. 

b) Ze względu na zasięg: szkolne, zakładowe, lokalne, regionalne, krajowe (ogólnopolskie), 

międzynarodowe. 

c) Ze względu na treść, tematykę: kulturalno - społeczne, polityczne, naukowe, 

popularnonaukowe, ekonomiczne, sportowe, filmowe, muzyczne, kulturalne, religijne, 

literackie, rozrywkowe itp. 

d) Ze względu na adresata: dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych (np. kobiece), ogólne, 

specjalne. 

 

Podaj przykładowe tytuły gazet i czasopism. 

Dziennik – ......................................................................................... 

Tygodnik – ........................................................................................ 

Dwutygodnik – ................................................................................. 

Miesięcznik – .................................................................................... 

Dwumiesięcznik - ............................................................................. 

Kwartalnik – ...................................................................................... 

Półrocznik - ....................................................................................... 

Rocznik – .......................................................................................... 

 



Uzupełnij luki, wpisując odpowiednią literę. Pamiętaj o zasadach pisowni tytułów czasopism i 

cykli wydawniczych. 

......obieta i ....ycie  

.....ęzyk .....olski  

.....ani  

......prost  

....o ...rostu  

.... azeta......yborcza  

.....yjmy .....łużej  

....iedza i .....ycie  

..... iktor  

......ygodnik .....owszechny  

....ówią .....ieki 

....olityka 

 

Scharakteryzuj czasopisma ( na wybranych przykładach):  
· Określ częstotliwość wydawania 
· Określ zawartość, tematykę  
· Określ potencjalnego odbiorcę (np. ze względu na wiek, płeć, zainteresowania....) 

 

 

 

 

Temat: Co czytamy najchętniej? Dlaczego warto czytać książki?(1h) 

 

1. Odpowiedzcie w wersji pisemnej na pytania: 

-  jak wyglądałby świat bez książek,  

- czym zajmowaliby się uczniowie, gdyby nie było książek,  

- jakie umiejętności byłyby zbędne w świecie bez książek,  

- czego byśmy w sobie nie mogli rozwijać bez czytania. 

 

2. O czego potrzebna jest wyobraźnia oraz umiejętność czytania i pisania? Czy bez tych 

sprawności mogłyby powstać gry komputerowe, filmy, czy wiedzielibyśmy, w jaki sposób 

obsługiwać różne sprzęty itp.? 

3. Skąd czerpiemy wiedzę o otaczającym nas świecie, o tym, co wymyślono, powiedziano, 

zbudowano, o przeszłości? 

4. O kim powiemy, że jest „oczytany”? 



5. W jaki sposób inni traktują takie osoby? 

6. Dzięki czemu ludzie dysponują różną wiedzą? 

 

Czy zgadzacie się z poniższymi twierdzeniami? Podajcie twierdzenia, które zachęcają do 

czytania książek. 

 Zestaw twierdzeń usprawiedliwiających nieoczytanie książek. 

 

Od czytania bolą oczy i kręgosłup. 

Wszystkie książki są nudne. 

Z moli książkowych wszyscy się śmieją. 

Mam tyle nauki i zajęć dodatkowych, że nie starcza mi już czasu na czytanie. 

Zamiast tracić czas na czytanie lektury, lepiej obejrzeć film na jej podstawie. 

Książki są drogie. 

Z czytania nie ma żadnych korzyści. 

Internet, komputer i telewizja doskonale zastępują czytanie książek. 

Nie chce mi się czytać! 


