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1. Informacje o autorze

• åwiczenie w grupach z wykorzystaniem metody
plakatu
Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy.
Ka˝dej z nich rozdaje du˝y arkusz papieru i flama-
stry. Nast´pnie poleca zespołom wykonaç plakaty
na temat: „Juliusz Słowacki – ˝ycie i twórczoÊç”.
Informuje tak˝e, ̋ e podczas pracy nale˝y skorzystaç
z przyniesionych na lekcj´ publikacji, np. ze „Słow-
nika pisarzy polskich”. Uczniowie gromadzà nie-
zb´dne wiadomoÊci, a nast´pnie przedstawiajà je
w odpowiedniej formie na plakacie. Prace przygoto-
wane przez uczniów zostajà wywieszone w klasie na
czas omawiania lektury.

2. „Balladyna” jako dramat romantyczny

• åwiczenie z wykorzystaniem burzy mózgów (gieł-
dy pomysłów)
Uczniowie, pracujàc metodà burzy mózgów, ustala-
jà cechy dramatu romantycznego. Wszystkie osoby
w klasie, bez wczeÊniejszych konsultacji, okreÊlajà,
czym charakteryzuje si´ „Balladyna”. W razie potrze-
by nauczyciel mo˝e zadawaç pytania pomocnicze
(propozycje pytaƒ zawarto w Materiałach dla na-
uczyciela). Na zakoƒczenie uczniowie wspólnie for-
mułujà notatk´, którà zapisujà w zeszytach.

3. Najwa˝niejsze wydarzenia w utworze

• åwiczenie z wykorzystaniem metody losu z kape-
lusza
Nauczyciel zapisuje na kartkach po jednym wyra-
zie lub wyra˝eniu dotyczàcym akcji utworu (np.:
piorun, korona, sàd, wierzba płaczàca). Umieszcza
je w pojemniku ustawionym na biurku. Uczniowie
dobierajà si´ w pary. Ka˝da z nich losuje jednà kart-
k´ i przygotowuje opowieÊç o wydarzeniu, z którym
zwiàzane jest dane hasło. Pary kolejno prezentujà
opowiadania. Pozostałe osoby oceniajà oryginalnoÊç,
zgodnoÊç z treÊcià utworu oraz poprawnoÊç j´zyko-
wà wypowiedzi. 

• åwiczenie w grupach z wykorzystaniem działaƒ
plastycznych
Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy
i przydziela ka˝demu zespołowi jednà scen´ z „Bal-
ladyny”. Zadaniem dru˝yn jest uło˝enie planu
wydarzeƒ do wskazanego fragmentu dramatu,
a nast´pnie stworzenie komiksu przedstawiajàcego
danà cz´Êç utworu. Grupy prezentujà swoje prace
na forum klasy.

• åwiczenie z wykorzystaniem burzy mózgów (gieł-
dy pomysłów)
Nauczyciel inicjuje burz´ mózgów na temat: „Jak
potoczyłyby si´ losy bohaterów, gdyby to Alina, a nie
Balladyna, została ̋ onà Kirkora?”. Uczniowie poda-
jà propozycje wydarzeƒ. Wszystkie pomysły zostajà
zapisane na tablicy.
Propozycja pracy domowej:
Zredaguj opowiadanie na temat: „˚onà Kirkora
została jednak Alina”.

4. Główni bohaterowie utworu

• åwiczenie z wykorzystaniem dramy (pantomimy)
Uczniowie na polecenie nauczyciela wyszukujà
w  tekÊcie imiona wszystkich bohaterów lektury.
Wyznaczona osoba zapisuje je na tablicy. Nast´pnie
nauczyciel przygotowuje tyle pasków papieru, ile
wymieniono postaci. Na ka˝dym z nich umieszcza
imi´ jednego z bohaterów „Balladyny” i wydarze-
nie, w  którym uczestniczyła ta postaç. Wybrani
uczniowie losujà po jednej kartce i kolejno przed-
stawiajà scenki pantomimiczne dotyczàce danej
sytuacji. Pozostałe osoby odgadujà, jakà postaç
i jakie zdarzenie prezentuje kole˝anka lub kolega. 
Propozycja pracy domowej:
Scharakteryzuj wybranego bohatera „Balladyny”.
• åwiczenie z wykorzystaniem tekstu lektury
Nauczyciel poleca uczniom odnaleêç w tekÊcie frag-
menty zawierajàce informacje na temat wyglàdu
Aliny i  Balladyny, stosunku dziewczàt do matki,
zachowania po przybyciu Kirkora oraz wydarzeƒ
w lesie. Ka˝da osoba redaguje notatk´ zawierajàcà
wiadomoÊci o bohaterkach. W  dalszej kolejnoÊci
uczniowie szukajà w utworze informacji dotyczà-
cych Kirkora i  zapisujà w  zeszycie odpowiednià
notatk´.
Propozycje pracy domowej:
• Pomó˝ aktorkom szkolnego teatru dramatycznego

wcieliç si´ w role Aliny i Balladyny. W tym celu zre-
daguj tekst zawierajàcy charakterystyk´ bohaterek.

• Napisz opowiadanie z elementami charakterysty-
ki na temat: „Dzieje Kirkora”.

• åwiczenie z wykorzystaniem karty pracy i tekstu
lektury
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy „Matka
i córki”. Poleca zapoznaç si´ z zamieszczonym tam
fragmentem lektury i  wykonaç zadania, które
pozwolà sprawdziç umiej´tnoÊç czytania ze zrozu-
mieniem. Po przeczytaniu tekstu i zrealizowaniu
poleceƒ wyznaczone osoby prezentujà rozwiàzania. 

5. Motywy post´powania Aliny i Balladyny

• åwiczenie z wykorzystaniem dramy
Nauczyciel wyznacza czterech uczniów, którzy
w parach przygotujà si´ do odegrania okreÊlonych
scenek. Pierwsza dwójka weêmie udział w wyÊcigu
na szkolnym korytarzu. Po zakoƒczeniu biegu prze-
grany gratuluje zwyci´zcy. Druga para przedstawi
siłowanie si´ na r´k´, po którym pokonany nie
b´dzie chciał pogodziç si´ z pora˝kà. Po obejrzeniu
scenek wszyscy uczniowie omawiajà zaprezentowa-
ne sytuacje i  komentujà reakcje poszczególnych
osób. Zastanawiajà si´ nad motywami ich post´po-
wania oraz wyjaÊniajà, jak nale˝ałoby si´ zachowaç
w danej sytuacji. Nast´pnie na polecenie nauczy-
ciela uczniowie ustalajà, które postacie odegrane
przez kole˝anki i  kolegów przypominajà swojà
postawà bohaterki dramatu. W dalszej kolejnoÊci
nauczyciel inicjuje rozmow´ na temat motywów
post´powania Aliny i Balladyny.
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6. Problem winy i kary w „Balladynie”

• åwiczenie w grupach z wykorzystaniem metody
szeÊciu myÊlàcych kapeluszy
Nauczyciel poleca uczniom, aby ocenili post´powa-
nie Balladyny. W  tym celu przygotowuje kartki
z rysunkami kapelusza w szeÊciu ró˝nych kolorach:
białym, czarnym, ˝ółtym, zielonym i niebieskim.
Powinno byç ich tyle, ile osób liczy klasa. Ka˝dy
uczeƒ losuje po jednej kartce. Osoby, które otrzy-
mały kapelusze w tym samym kolorze, tworzà jeden
zespół. 
• Grupa „białych kapeluszy” przedstawi pozbawio-

ne ocen fakty, dotyczàce wydarzeƒ z  udziałem
tytułowej bohaterki tragedii.

• Grupa „czerwonych kapeluszy” wyrazi emocje,
przeczucia, intuicyjne spostrze˝enia na temat
działaƒ postaci. Wypowiedzi tego zespołu nie
muszà byç poparte argumentami.

• Grupa „czarnych kapeluszy” dokona negatywnej
oceny post´powania Balladyny, zwróci uwag´ na
złe skutki podejmowanych przez nià decyzji.

• Grupa „˝ółtych kapeluszy” dostrze˝e pozytywne
aspekty zachowania bohaterki.

• Grupa „zielonych kapeluszy” zaprezentuje nowe,
nieopisane w tekÊcie pomysły i mo˝liwoÊci doty-
czàce działaƒ Balladyny.

• Grupa „niebieskich kapeluszy” b´dzie decydowaç
o kolejnoÊci wypowiedzi i przewodniczyç dyskusji,
a nast´pnie jà podsumuje.

Uczniowie gromadzà wiadomoÊci dotyczàce post´-
powania Balladyny i przygotowujà si´ do zabrania
głosu w dyskusji. Po upływie wyznaczonego czasu
przedstawiciele zespołów prezentujà fakty bàdê opi-
nie zwiàzane z działaniami bohaterki. Reprezentant
„niebieskich kapeluszy” podsumowuje dyskusj´. 
Na zakoƒczenie uczniowie dzielà si´ indywidualnymi
spostrze˝eniami na temat poszczególnych wypowiedzi.
Propozycja pracy domowej:
Zredaguj mow´ oskar˝yciela lub obroƒcy Balladyny.

7. Inscenizacja dramatu

• åwiczenie w grupach z wykorzystaniem dramy
Nauczyciel przeprowadza konkurs teatralny. Dzieli
wszystkie osoby w  klasie na trzy grupy, których
zadaniem b´dzie przygotowanie inscenizacji okreÊ-
lonych fragmentów lektury:
• wizyty Kirkora w chacie wdowy (grupa 1.),
• sceny zbierania malin oraz zabójstwa Aliny

(grupa 2.),
• sàdu Balladyny (grupa 3.).

Członkowie poszczególnych zespołów wyznaczajà
spoÊród siebie osoby odpowiedzialne za realizacj´
przedstawienia: re˝yserów, scenografów, specjali-
stów od efektów dêwi´kowych i efektów specjalnych
oraz odtwórców poszczególnych ról. W ustalonym
dniu uczniowie ustawiajà ławki w klasie w taki spo-
sób, aby wyodr´bniç scen´ i widowni´. Grupy kolej-
no prezentujà kole˝ankom i kolegom inscenizacje
przydzielonych scen dramatu. Po zakoƒczeniu
przedstawieƒ nauczyciel wyra˝a swojà opini´ na ich
temat i krótko je podsumowuje. Nast´pnie, po kon-
sultacjach z uczniami, ogłasza zwyci´zców konkursu.

8. Plastyczne nawiàzania do „Balladyny”

• åwiczenie z wykorzystaniem materiału ilustra-
cyjnego
Nauczyciel poleca dokonaç interpretacji plakatów
Andrzeja Pàgowskiego, informujàcych o insceniza-
cjach „Balladyny” w 1983 i 1987 roku. Aby ułatwiç
uczniom prac´, zadaje szczegółowe pytania.
• Co zostało przedstawione na ka˝dym z plakatów?
• Jakie barwy dominujà w pracach Andrzeja Pàgow-

 skiego? Do czego nawiàzuje taka kolorystyka?
• Czy opisywane plakaty mo˝na odczytaç dosłow-

nie? Jakimi metaforami posłu˝ył si´ artysta?
• W jakim stopniu ka˝da z prac odnosi si´ do treÊci

„Balladyny”?
Uczniowie przyglàdajà si´ plakatom i  udzielajà
odpowiedzi na kolejne pytania. Na zakoƒczenie
indywidualnie opisujà wybrane prace.

• åwiczenie w grupach z wykorzystaniem działaƒ
plastycznych
Nauczyciel dzieli uczniów na trzyosobowe grupy.
Zespoły wymyÊlajà tytuły utworów muzycznych,
które – według nich – mogłyby znaleêç si´ na płycie
odzwierciedlajàcej nastrój i tematyk´ „Balladyny”
Juliusza Słowackiego. Nast´pnie projektujà stosow-
ne okładki płyt. Gotowe prace zostajà wyekspono-
wane w widocznym miejscu w klasie. Na zakoƒcze-
nie wszyscy uczniowie wybierajà najoryginalniejszy
projekt.

Propozycje tematów prac pisemnych

• Balladyna jako postaç tragiczna
• List do Balladyny z ostrze˝eniem przed konsekwencjami

jej czynów
• Jak zostaç dobrym władcà? – instrukcja
• ˚ałuj´, ˝e tak postàpiłam... – kartka z pami´tnika 

Balladyny

Przykładowe pytania dotyczàce cech „Balladyny”

• Jacy bohaterowie – realistyczni czy fantastyczni – wyst´pujà w „Balladynie”?
• Do jakich rodzajów literackich mo˝na znaleêç nawiàzania w dramacie?
• W których sytuacjach przedstawionych w utworze przejawia si´ tragizm, 

a w których mo˝na mówiç o komizmie?
• Jakie nawiàzania do ludowoÊci sà obecne w dramacie?

Ma te ria ∏y dla nauczyciela
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