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Drodzy Nauczyciele,

oddajemy w Wasze ręce zestaw scenariuszy lekcji,
które mogą posłużyć Wam jako inspiracja do pracy przed i po obejrzeniu
z uczniami spektaklu "Noc żywych ballad" w Teatrze Lalki "Tęcza".

Naszą intencją, zarówno przy realizacji przedstawienia,
jak i opracowaniu tych materiałów było to,

aby świat "Ballad i romansów" Mickiewicza uczynić bliskim młodym ludziom. aby świat "Ballad i romansów" Mickiewicza uczynić bliskim młodym ludziom. 
Stworzyć okazję do spotkania litearaturą okresu romantyzmu nie tylko
z perspektywy szkolnej ławki, spróbować poszerzyć jej rozumienie,
a czasami uświadomić sobie jak żywy jest w nas duch romantyzmu. 

Zapraszamy do wspólnej refleksji nad współczesną realizacją "Ballad i romansów"
i skonfrontowania jej ze spostrzeżeniami młodzieży.

Opracowanie metodyczne - Małgorzata Stecz

1



2

Tam nasz początek

Nieprzeciętny, zbuntowany, samotny, wrażliwy, a nawet przewrażliwiony
– brzmi jak opis prawie każdego nastolatka?
Jeśli do tego dołożymy jeszcze wewnętrzne rozdarcie,
nieustanną walkę dobra ze złem i brak zrozumienia,
to z jednej strony będziemy mieli wielu bohaterów, 
którymi fascynuje się młodzież, a z drugiej – klasycznego bohatera romantycznego.którymi fascynuje się młodzież, a z drugiej – klasycznego bohatera romantycznego.
Młodzież w czasie zajęć będzie zestawiała ze sobą te obrazy i zastanawiała się, 
czy tradycje romantyczne są wciąż żywe.

Grupa wiekowa: 12-16 lat
Rodzaj zajęć: język polski
Miejsce: sala lekcyjna
Czas: 45 minut

Cel zajęć:Cel zajęć:
zaproszenie młodzieży do namysłu nad cechami bohatera romantycznego
poprzez analogie ze znanymi postaciami ze świata pop i kontrkultury.

Metody pracy:
rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia plastyczne
Przygotowanie do zajęć
Aranżacja przestrzeni:
ławki zsunięte – miejsce na środku sali.ławki zsunięte – miejsce na środku sali.
Środki dydaktyczne:
* kartki z nazwami postaci,
* karteczki samoprzylepne i długopisy,
* duże arkusze szarego papieru, mazaki,
* urządzenia z dostępem do internetu (np. telefony komórkowe).



Przebieg zajęć:

Mój bohater – 20 minut

Poproś uczniów, aby podzielili się na dwuosobowe zespoły.
Każdy zespół losuje wcześniej przygotowaną kartkę z nazwą bohatera
współczesnej pop i kontrkultury
(na kartkach mogą znajdować się: potwór Frankensteina, Vlad Dracula, 
Roderick Usher, Dr Jekyll (i Mr Hyde), emo, goth, punk,Roderick Usher, Dr Jekyll (i Mr Hyde), emo, goth, punk,
Jedenastka ze Stranger Things, Koralina, Severus Snape, Albus Dumbledore, 
Lord Voldemort, Gnijąca Panna Młoda, Naruto, Hauru, 
Czarna Wdowa z Avengers, Loki z Avengers
– w zależności od zainteresowań Twoich uczniów).
Rozdaj duże arkusze szarego papieru, kartki samoprzylepne, długopisy i mazaki. 
Poproś, aby uczniowie najpierw za pomocą urządzeń z dostępem do internetu 
dowiedzieli się jak najwięcej o wylosowanej postaci (kim jest, jak wygląda, dowiedzieli się jak najwięcej o wylosowanej postaci (kim jest, jak wygląda, 
jakie ma cechy, co chce osiągnąć, czy ktoś ją/go wspiera, czy walczy samotnie, 
o co walczy?). Zasugeruj, aby cechy swojej postaci zapisywali na kartkach
samoprzylepnych i przyklejali z boku rysunku.

Przeznacz na to 10 minut. 
Potem poproś, aby na dużych kartkach, obok cech, uczniowie narysowali 
portrety swoich bohaterów (uczniowie mogą obrysować siebie i dorysować 
atrybuty wylosowanej postaci) – na to zadanie również przeznacz 10 minut. atrybuty wylosowanej postaci) – na to zadanie również przeznacz 10 minut. 
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Superbohater – 20 minut

Poproś, aby każdy zespół przedstawił na forum swojego bohatera. 
Na tablicy przypnij dużą kartkę z obrysowanym ciałem superbohatera. 
Zbierajcie wokół niego karteczki, na których uczniowie zapisali cechy 
pasujące do bohatera romantycznego. 
Po prezentacji wszystkich zespołów przedstaw im swojego superbohatera, 
czyli bohatera romantycznego. Jeszcze raz odczytaj cechy, czyli bohatera romantycznego. Jeszcze raz odczytaj cechy, 
które uzbieraliście wokół jego postaci. 
Wspólnie zastanówcie się, czy takie cechy, jak bycie wyjątkowym, ambitnym, 
uczuciowym, zbuntowanym, samotnym, 
skłonnym do poświęceń własnego szczęścia, wrażliwym, 
nieakceptowanym przez większość, niezrozumianym, 
targanym emocjami – to cechy większości przedstawicieli pop i kontrkultury
wywiedzione z tradycji romantycznej. wywiedzione z tradycji romantycznej. 
A może współczesność hołduje antybohaterom? 
Spróbujcie znaleźć bohatera kultury masowej, który nie posiada żadnej z tych cech.

Podsumowanie – 5 minut

W podsumowaniu porozmawiajcie wspólnie o tym, 
jak po dzisiejszych zajęciach postrzegacie postaci z pop i kontrkultury. 
Czy wszyscy jesteśmy romantykami? Podziękuj młodzieży za zajęcia.
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„Zbrodnia to niesłychana, Pani zabija pana” – pisał Adam Mickiewicz, 
ale podobne nagłówki można znaleźć w codziennej prasie. 
Świat „Ballad i romansów” Mickiewicza to poetycka wersja opowieści, 
którymi żyły wsie i miasta w XVIII i XIX wieku. 
Nadal karmimy się tego typu emocjami. Na zajęciach uczniowie tworzą artykuły
prasowe na podstawie wybranych utworów.

Grupa wiekowa: Grupa wiekowa: 12-16 lat
Rodzaj zajęć: język polski
Miejsce: sala lekcyjna
Czas: 45 minut

Cel zajęć:
zajęcia pozwalają uczniom opisać świat ballad Mickiewicza 
językiem współczesnych mediów. 

Metody pracy:Metody pracy:
rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia reporterskie i rysunkowe.
Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni:
tradycyjny układ sali.
Środki dydaktyczne:
* wydrukowane ballady „Lilije”,  „Świtezianka”, „Romantyczność”, „Rybka”, 
 „Świteź”, „Świteź”,
* gazety codzienne, 
* kartki z bloku A3, długopisy, ołówki.
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Wprowadzenie – 5 minut

Przeczytaj uczniom nagłówki i pierwsze akapity tekstu z przygotowanych gazet
(wybierz te, które mówią o zabójstwach, rozbojach 
pod wpływem substancji psychotropowych, porzuceniach dzieci). 
Następnie zapytaj, dlaczego takie tematy znajdują się w codziennej prasie? 
Dlaczego fascynują one ludzi? Co nam mówi o nas samych to zainteresowanie?

Mickiewicz współczesny – 30 minutMickiewicz współczesny – 30 minut

Rozdaj uczniom wybrane ballady Adama Mickiewicza. 
Powiedz, że to są historie o krwawych zabójstwach, porzuceniach, 
niedotrzymywaniu umów przełomu XVIII i XIX wieku. 
Poproś, aby uczniowie przeczytali otrzymaną balladę. 
Następnie przedyskutowali w parze, tak jak siedzą, o czym to jest? 
Poproś, aby zapisali, co po kolei się tam wydarzyło. 
Następnie rozdaj kartki A3 – jedną na parę i poproś, Następnie rozdaj kartki A3 – jedną na parę i poproś, 
aby z otrzymanej ballady uczniowie stworzyli artykuł prasowy. 
Wyjaśnij, że powinien on zawierać tytuł, lead, czyli wyróżniony pierwszy akapit 
i następnie pełny opis historii. Można też opatrzyć artykuł ilustracją. 
W czasie, kiedy uczniowie pracują nad artykułami, podchodź, pomagaj, 
zadawaj pytania, jeśli widzisz, że komuś język Mickiewicza sprawia problemy.

Podsumowanie – 10 minut

Zaproś po kolei wszystkie duety, aby odczytały swoje doniesienia prasowe. Zaproś po kolei wszystkie duety, aby odczytały swoje doniesienia prasowe. 
Kiedy skończą, zapytaj – czy łatwiej by im było zrozumieć Mickiewicza w takiej formie? 
A gdyby spróbować rozpisać ballady jako czat internetowy, albo dyskusję w grupie? 
Czy zainteresowałyby ich wówczas te historie? 
Na koniec podziękuj młodym dziennikarzom za pracę.
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Horror vacui

Odbicia, ekrany, tafle, maski – pozwalają nam dziś kreować obraz samych siebie. 
Im nas więcej w wyszukiwarkach internetowych i jesteśmy bardziej różnorodni, 
tym lepiej. Czy na pewno? Czy kreując siebie w sieci, 
nie rozmieniamy się na drobne, pielęgnując własne, wcale nie najlepsze cechy. 
A może tworzenie wielu wersji siebie jest drogą do odnalezienia tego, 
co w nas istotne? Scenariusz pozwala na rozmowę z uczniami o tożsamościco w nas istotne? Scenariusz pozwala na rozmowę z uczniami o tożsamości
i poszukiwaniu siebie w oparciu o spektakl „Noc żywych ballad” 
Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku. 

Grupa wiekowa: 12-16 lat
Rodzaj zajęć: lekcja wychowawcza
Miejsce: sala lekcyjna
Czas: 45 minut

Cel zajęć:Cel zajęć:
zaproszenie uczniów do namysłu nad własną tożsamością i poszukiwaniem siebie. 
Stawianie pytań o rolę maski i lustra w oparciu o spektakl „Noc żywych ballad” 
Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku. 

Metody pracy:
rozmowa kierowana, ćwiczenia i zabawy teatralne.
Przygotowanie do zajęć
Aranżacja przestrzeni:Aranżacja przestrzeni:
ławki zsunięte – miejsce na środku sali.
Rozgrzewka – 5 minut
Poproś uczniów, aby rozeszli się po sali i przemieszczali się po niej, 
każdy w swoim tempie. Kiedy klaśniesz w ręce wszyscy się zatrzymują 
i zwracają twarzą do najbliższej osoby tak, aby powstały pary.  
Powiedz, że będziecie teraz odgrywać emocje, tworząc z twarzy maskę. 
Poproś, aby maski-twarze w parach były uśmiechnięte. Poproś, aby maski-twarze w parach były uśmiechnięte. 
Potem wracacie do swobodnego chodzenia. 
Gdy znów się zatrzymacie i powstaną nowe pary, poproś o gniewny wyraz twarzy. 
Następnie znów wracacie do chodzenia. Kolejna odsłona twarzy-masek to smutek, 
potem zaproponuj szyderczy śmiech i strach.
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Ja za maską – 15 minut
Poproś uczniów, by usiedli w kole na podłodze. 
Zapytaj, z jaką z odgrywanych emocji identyfikowali się najbardziej? 
Zapytaj, kto czuł się dobrze we wszystkich wersjach? Czy coś im to przypomina, 
czy istnieje w ich życiu taka przestrzeń, w której pokazują wiele wersji samych siebie?
Czy to, jak oni siebie odbierają, jest tożsame z tym, jak widzą ich inni? 
Zapytaj jak odebrali główną bohaterkę spektaklu „Noc żywych ballad”? Zapytaj jak odebrali główną bohaterkę spektaklu „Noc żywych ballad”? 
Dlaczego wchodząc w świat ballad Mickiewicza założyła ona maskę? 
Czym była ta przestrzeń dla bohaterki – snem, własnym wnętrzem, 
przestrzenią wirtualną? Czym była maska? 
Dlaczego w finale z tej maski zrezygnowała? Co się zmieniło? 

Po drugiej stronie lustra – 15 min
Przypomnij uczniom, że scenografię w „Nocy żywych ballad” tworzy wielkie
lustro-jezioro, które zarówno odbija nasz obraz, jak i spełnia funkcję lustralustro-jezioro, które zarówno odbija nasz obraz, jak i spełnia funkcję lustra
weneckiego, czyli pozwala nam wniknąć w świat „po drugiej stronie”. 
Poproś, aby wszyscy wstali i dobrali się w pary. Jedna osoba będzie przeglądała się 
w lustrze, druga ma być lustrem. Zaproponuj, aby osoby przeglądające się 
udawały strzygi, upiory, zombie, mogą inspirować się upiorami ze spektaklu. 
Potem odwracamy role i lustra stają się tymi, którzy się w nich przeglądają. 
Po zabawie znów usiądźcie w kole. Zapytaj uczniów, w której wersji czuli się lepiej: 
lustra, czy przeglądającego się? Gdzie we współczesnym świecie stajemy lustra, czy przeglądającego się? Gdzie we współczesnym świecie stajemy 
zarówno przed lustrem, jak i sami lustrem jesteśmy? 
Znów wróć do głównej bohaterki spektaklu. 
Zapytaj o lustro na początku przedstawienia – czym było? 
Na co pozwalało głównej bohaterce? Czym stawało się w spektaklu? 
Co symbolizowała możliwość przenikania przez nie? Czym stało się na końcu? 
Co było za lustrem? (Jeśli możesz przeznaczyć na rozmowę więcej czasu 
– możecie wspólnie przeczytać „Dziewczynę” Bolesława Leśmiana – możecie wspólnie przeczytać „Dziewczynę” Bolesława Leśmiana 
i porównać ostatnie wersy wiersza do końca przedstawienia 
i wspólnie zastanowić się „Czemuż innego nie ma świata?”)

Zakończenie – 5 minut
Na zakończenie zapytaj uczniów czy są sytuacje, w których czują się jak 
główna bohaterka przedstawienia? Czy maska i lustro, oczywiście te symboliczne, 
są im potrzebne? Co im zastępują, a co  dają? 
Na zakończenie podziękuj za wspólną refleksję.Na zakończenie podziękuj za wspólną refleksję.
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