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Schemat pracy z wierzem

PONIEDZIAŁEK
Przedstaw wiersz, czytając go na głos i omawiając wszelkie nieznane
słowa lub pojęcia i ich znaczenia.  Ciesz się wierszem.  Przeczytaj go
modulując głos lub pozwól dzieciom przeczytać go na głos, jeśli chcą. 
WTOREK
Przeczytaj wiersz na głos jeszcze raz i poproś dzieci, aby zaczęły go
przepisywać. Młodsze dzieci mogą kopiować kilka słów każdego dnia, aż do
zakończenia - lub przepisać tylko fragment.
ŚRODA
Przeczytaj wiersz na głos ponownie i wyszukajcie informacje o poecie 
i wierszu. Spójrz na globus lub mapę, aby zlokalizować miejsce
pochodzenia autora. Poszukajcie i przeczytajcie więcej wierszy tego
autora, jeśli twoje dziecko wydaje się zainteresowane. W razie potrzeby
kontynuujcie kopiowanie. Daj swoim dzieciom możliwość wyrecytowania
dowolnej części wiersza z pamięci.
CZWARTEK
Przeczytaj wiersz na głos. Poproś dziecko, aby wyrecytowało dowolne
fragmenty z pamięci. Daj dziecku materiały artystyczne i poproś je 
o narysowanie lub namalowanie obrazu, który rodzi się w jego wyobraźni
podczas czytania wiersza.
PIĄTEK
Przeczytaj wiersz ponownie i poproś dziecko, aby w razie potrzeby
dokończyło przepisywanie wiersza . Niech Twoje dziecko wybierze część
wiersza lub pełny wiersz. Poproś dziecko, aby wyrecytowało wiersz,
czytając go na głos lub z pamięci z właściwą wymową, ekspresją 
i opanowaniem.



Wanda Chotomska
 

SZŁA KOLĘDA
 

Szła kolęda w noc grudniową, 
pukała do drzwi i wołała, 
żeby ludzie do stajenki szli. 
Dziecko małe, maluteńkie przyszło na ten świat, 
a w stajence ściany cienkie i dziurawy dach.

Urodziła Matka Boska Synka w mroźny wieczór - 
co tu robić, co tu robić, żeby zimna nie czuł?

Zatroskała się kolęda, że tu taki mróz 
- trzeba prędko okryć Dziecko najcieplejszą z chust. 
Zimno Dziecku, zimno Matce, obydwoje drżą - 
hej, kolędo, hej, kolędo, prowadź ich w nasz dom.

Urodziła Matka Boska Synka w mroźny wieczór -
 trzeba zabrać Go do domu, żeby zimna nie czuł.

Uśmiechnęła się kolęda, a my razem z nią 
Matka Boska i Dzieciątko będą mieli dom. 
Wejdą razem z tą kolędą w nasz rodzinny krąg 
i już nigdy, i już nigdy nie odejdą stąd.

Urodziła Matka Boska Synka w mroźny wieczór - 
przytulimy Go do serca, żeby zimna nie czuł.

 



Wanda Chotomska
 

ŚWIĘTA
 

Jaka będzie Gwiazdka w tym roku? 
Jakie będą w tym roku święta?
 Stół nakryty białym obrusem, 
garstka siana pod obrus wsunięta.

Położymy na sianku opłatek,
wolne miejsce przy stole zrobię, 
może przyjdzie z dalekiej drogi 
jakiś bardzo znużony wędrowiec?

To nieważne, czy będzie choinka
 taka wielka, czy całkiem mała, 
może nawet być jedna gałązka, 
byle świeczka na niej mrugała.

Kto zapali tę pierwszą świeczkę? 
Kto opłatkiem podzieli się z nami? 
Jak to będzie, powiedz mi, mamo,
 jak to będzie z tymi świętami?

Będzie dobrze, prawda, że dobrze?
 Odłożymy stary kalendarz 
i zaświeci nam dobra gwiazda, 
i połączy nas wspólna kolęda.

 



Wanda Chotomska
 

ZAGRAJ DZIECKU KOŁYSANKĘ
 

Za kominem świerszczyk spał, 
całą zimę przespać chciał 
obudziła go nowina: - 
Urodziła się Dziecina, kto jej będzie grał? 
Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 
z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę usypiankę graj do snu.

Stanął świerszczyk koło drzwi, 
święty Józef zmarszczył brwi, 
a Panienka się uśmiecha:

- Chodź tu do nas, Dziecko czeka na zielone sny.
 Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, kołysankę o
zielonym, ciepłym dniu, z nut pachnących macierzanką i
rumiankiem, kołysankę- usypiankę graj do snu.

Koło żłobka świerszczyk stał, 
na zielonych skrzypkach grał. 
aż do Dziecka sen przywołał, 
sen pachnący jak te zioła 
Dziecku w żłobku dał.

Zagrał Dziecku najpiękniejszą kołysankę. 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 
Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę usypiankę grał do snu.

 



Wanda Chotomska
 

TO JUŻ PORA NA WIGILIĘ
 

To już pora na wigilię, to już czas, 
a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,

a tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść, 
bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.

Gwiazdo Betlejemska - prowadź go przez świat, 
żeby razem z nami przy tym stole siadł. 
Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg, 
żeby razem z nami kolędować mógł.

Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad, 
daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr, 
strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść, 
bo samotny nikt nie może zostać dziś.

Gwiazdo Betlejemska - prowadź go przez świat,
 żeby razem z nami przy tym stole siadł. 
Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg, 
żeby razem z nami kolędować mógł.



Wanda Chotomska
 

PANIE BOŻE, POPATRZ NA NAS
 

Zaświeciła nad świerkiem i jodłą 
najjaśniejsza ze wszystkich gwiazd, 
a tu ptaki na drzewach się modlą 
i kolęda idzie przez las. 

Panie Boże, popatrz na nas z wysokiego okna,
niech ta zima będzie dla nas dobra i łagodna.

Dzwonią sople, jak dzwonki w kościele, 
na gałązkach modrzewi i brzóz, 
klęczy sarna, koziołek i jeleń
 i wołanie idzie przez mróz.

Panie Boże, popatrz na nas...

A tu jeszcze wiewiórka i zając
 przyłączyły do chóru głos, 
a tu jeszcze ta myszka nieśmiała 
z mysiej norki wysuwa nos. 

Panie Boże, popatrz na nas...



Leopold Staff
 

GWIAZDA
 

Świe ci ła gwiaz da na nie bie,
Srebr na i sta ro świec ka,
Świe ci ła wi gi lij nie,
Każ dy zna ją od dziec ka.

Zwi sa ły z niej z wy so ka
Dłu gie, błysz czą ce pro mie nie,
A każ dy pro mień to było
Jed no świą tecz ne ży cze nie.

I przy szli - nie ma go wie,

Już tro chę po sta rza li -
Lecz wiej scy ko lęd ni cy,
Zwy czaj ni chłop cy mali.

Chwy ci li za pro mie nie,
Jak w dzwon ni cy za sznu ry,
Aże by ślicz na gwiaz da
Nie ucie kła do góry.

Chwy ci li w garść pro mie nie,
Trzy ma ją z ca łej siły.
I te raz w tym rzecz cała,
By się ży cze nia speł ni ły.



Maria Konopnicka
 

CHOINKA W LESIE
 

Kto tę choinkę 
Zasiał w ciemnym lesie? 
Zasiał ci ją ten wiaterek, 
Co nasionka niesie.

A kto tę choinkę 
Ogrzał w ciemnym boru?
 Ogrzało ją to słoneczko 
Z niebieskiego dworu.

A kto tę choinkę
Poił w ciemnym gaju? 
Jasne ją poiły rosy 
I woda z ruczaju.

A kto tę choinkę 
Wyhodował z ziarna? 
Wychowała ją mateńka, 
Ziemia nasza czarna!



Maria Konopnicka
 

GWIAZDKA
 

O gwiazdeczko złota, 
Gwiazdko ukochana! 
Wyglądaliśmy cię 
Od samego rana.

Wyglądaliśmy cię 
Drobnemi szybkami, 
Rychło się ukażesz 
Wysoko nad nami.

Świeci się choinka, 
Mateczka nas ściska: 
Ot tobie koniczek, 
Ot tobie kołyska.

A ty, sieroteńko, 
Co stoisz za drzwiami, 
Otrzyj łezki z oczu, 
Pójdź i ciesz się z nami.

Jest tu i dla ciebie 
Miejsce wśród gromadki; 
Wszyscyśmy dziś bracia, 
Dzieci jednej matki.

 



Maria Konopnicka
 

KOLĘDNICY
 

A ten chudy Janek 
Po ulicy chodzi, 
Z trzejkrólową gwiazdą 
Kolędników wodzi.

Trzejkrólowa gwiazda 
Zaświeci w okienko, 
Kolędnicy hukną 
Wesołą piosenką.

Kolęda, kolęda, 
Wesoła nowina! 
A pójdźcież się ogrzać 
Bliżej do komina!

Trzejkrólowa gwiazda, 
A po niej zapusty;
 Nie bój się ty, Janku, 
Będziesz jeszcze tłusty.

 



 Kazimiera Iłłakowiczówna 
 

CO DZIECI WIEDZĄ?

Świat cały taki zajęty:
 nie widzą, nie czują ślepcy, 
że znów śpi Dzieciątko święte 
w ubogiej jak co rok kolebce. 
Pytają dorośli sfrasowani:

,,Czy to być może? 
... bo jeśli tak, to ubranie 
odświętne włożę." 
Pytają:,,Gdzie to Dzieciątko?
 I czyje? I jakie? I do kogo podobne?"
 I trzeba im wciąż od początku tłumaczyć każdemu z osobna, 
że gwiazda drogę pokazuje, 
że anioł nad szopą jubiluje,
 że pastuszkowie zbiegli się zwabieni łuną... 
Że jest tutaj, w kolebeczce, u nas.

 



Maria Konopnicka
 

CHŁOPCY Z GWIAZDĄ TRZEJKRÓLOWĄ.

Wędrowali Trzej Królowie
Z za dalekich mórz, 
Nie wiedzieli, że za nimi 
Idą łany zbóż.
Nie wiedzieli, że do szopy 
Wszystkie nasze walą chłopy, 
Na tę jasność zórz.

A to śpiewa nasz skowronek 
Za pobrzękiem kos!

Słucha jeden, słucha drugi. 
Skąd tak cudny głos? A to nasze łany, grzędy 
Przyśpiewują im kolędy,
 Skroś porannych ros!

Przyszli Króle do Betleem, 
Aż tu nowy cud! 
Pyta Jezus: „A gdzież chłopy, 
Co tu przyszły z bud?

Gdzie Mazury, Podlasiaki, 
Krakowiaki i Ślązaki? 
Gdzie mój cały lud?

Nie zawstydzi się przed królmi 
Za swe dary chłop!
 Nad kadzidło i nad myrrę, 
Pachnie żyta snop! 
A pszenica się migota 
Od szczerego cudniej złota,

Pod niebieski strop!

I stanęli wszyscy kołem, 
Tak, jak wyszli z chat;
 I huknęli:,,Pochwalony!" 
Na caluśki świat. 
Odhuknęły góry, lasy: 
,,Pochwalony po wsze czasy 
Bóg nasz i nasz brat!"

 



Maria Konopnicka
 

Z KOLĘDĄ

Pochwalony w tej świetlicy! 
Daj Bóg pożyć zdrowo.
Przyszli my tu, kolędnicy,
 Z gwiazdą trzechkrólową. 
A jak tu są dobre dzieci,
Nad główkami im zaświeci,
 A jak nie ma, to się wróci, 
Zaciemni się i zasmuci 
Gwiazda Trzechkrólowa!

A ta gwiazda szła z daleka, 
Ścieżynką po niebie, 
Pamiętała, że jej czeka 
Ziemia ta w potrzebie. 
Pamiętała o tym dworze, 
Przyniosła mu jasną zorzę, 
Pamiętała o tej chacie
Przyniosła jej kołacz w szacie,
Gwiazda Trzechkrólowa!

A my gwiazdę pozdrowili:
 Zawitaj w jasności! 
Do siebie ją zaprosili, 
Na kolędę w gości. 
Poszła z nami sierotami,
Jaśniejąca promieniami, 
Poszła z nami w tę gościnę
Rzucająca blaski sine, 
Gwiazda Trzechkrólowa!

Gdzie zajdziemy, to zajdziemy. 
Witają nas wszędy,
Ludzie radzi tej czeladzi 
Co śpiewa kolędy! 
Idziem sobie potem, drogą, 
W kazdej chacie nas wspomogą. 
A przed nami idzie zora. 
A nad nami Jasność hoża, 
Gwiazda Trzechkrólowa!



Jan Kasprowicz
 

PRZY WIGILIJNYM STOLE

Przy wi gi lij nym sto le
Łamiąc opła tek świę ty,
Po mnij cie, że dzień ten ra do sny
W mi ło ści jest po czę ty;

Że, jako mówi wam wszyst kim
Daw ne, od wiecz ne orę dzie,
Z pierw szą na nie bie gwiaz dą
Bóg w wa szym domu za się dzie.

Ser cem go przy jąć go rą cym,

Na ście żaj otwo rzyć wro ta —
Oto, co czy nić wam każe
Mi łość, naj więk sza cno ta.

A twór czych po zba wił się ogni,
Sro mot nie za mknąw szy swe wnę trze,
Kto z bra tem żyje w nie zgo dzie,
Dep cąc orę dzie naj święt sze.

Wza jem ne prze ba czyć winy,
Ko niec po ło żyć uster ce,
A z wal ki wyj dzie zwy cię sko
Wal czą ce na ro du ser ce.



Jerzy Liebert
 

PASTERKA

Pta ki niby dzwo necz ka mi cie szą się ko lę dą -
Chry stus nam się na ro dził i nowe dni będą.

Do staj ni Be tle jem skiej aż do brze gów Wi sły
Z pta ka mi smu kłe sar ny dzi wo wać się przy szły.

Wie wiór ka zęby szcze rzy i w nie bo się pa trzy,
Jak dwa go łę bie pły ną na błę kit nej tar czy.

I kwia ty, choć to zima, czas mroź ny i ci chy.
Nio są myr rę, ka dzi dło i zło te kie li chy.

I pa wie przy fru nę ły z kra jów cu dzo ziem skich,
By swe pió ra przy rów nać do skrzy deł aniel skich.

A mały Chry stus smut ny w drzwi pa trzy i cze ka,
By wśród wi ta ją cych zo ba czyć czło wie ka.



Maria Konopnicka
 

NOWE LATO

Nowe lato Chrystusowe
Zawitało w nasze progi. 
Hej! otwórzmy drzwi do chaty,
 Światło niesie gość nam drogi!
Światło niesie onej gwiazdy, 
Betleemskiej gwiazdy oto, 
Co nad ludźmi dobrej woli, 
Zajaśniała jutrznią złotą.
Światło niesie pod tę strzechy, 
Gdzie bywało smutno, ciemno. 
Niesie sercom tym pociechę, 
Co płakały nadaremno!
O zawitaj, Roku nowy! 
Ty z Bożego idziesz wieca, 
Powiedzże nam, przemów słowy. 
Jaka będzie dola kmieca?
Co tam o nas uradzają
W onej rajskiej Bożej Radzie?
O nas matkach, o dzieciskach,
O tej ziemi, o gromadzie?
Czy się też tam przechyliła 
Ona szala naszej biedy? 
Czy się znaczy dobra dola?
I skąd przyjdzie nam i kiedy?
Czy daleko od nas jeszcze 
Miłościwe ono lato, 
Gdy zaświeci jasno słonko 
Nad tą ziemią, nad ta chata?
Równo, równo trzyma w niebie 

Złote szale ręka Boża! 
Ni dla pana, ni dla chłopa, 
Tylko wszystkim wschodzi zorza!
Ile światła w twojej duszy, 
Tyle słonka świecić będzie,
 Tyle ziarna kłosy dadzą, 
Ile potu na twej grzędzie!
Dobra dola tym się znaczy,
 Co miłują ziemię matkę. 
Co miłują ludzi-braci, 
Słodką zgodę, czystą chatkę!
A nie będzie szła jej droga
 Ani z wschodu ni z zachodu, 
Jeno z wiary w lepsze jutro,
Jeno z pracy dla narodu!
Miłościwe lato boże 
Idzie ku nam, idzie oto... 
A kto serce w niebo wznosi 
Dojrzy jego ścieżkę złotą!



Jan Twardowski
 

Czekanie
 
 

Popatrz na psa uwiązanego pod sklepem
o swym panu myśli
i rwie się do niego
na dwóch łapach czeka
pan dla niego podwórzem łąką lasem domem
oczami za nim biegnie
i tęskni ogonem
pocałuj go w łapę
bo uczy jak na Boga czekać

 



Matka Teresa z Kalkuty
 

MIMO WSZYSTKO 

Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i egocentryczni.
Kochaj ich mimo wszystko.
Jeżeli czynisz dobro, ludzie powiedzą, że jesteś samolubny.
Czyń dobro mimo wszystko.
Jeśli masz sukcesy, nabędziesz fałszywych przyjaciół i
prawdziwych wrogów.
Odnoś sukcesy mimo wszystko.
Co dobrego zrobisz dzisiaj, jutro pójdzie w niepamięć.
Bądź dobry mimo wszystko.
Uczciwość i szczerość narażą cię na cierpienie.
Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko.
To, co budowałeś przez lata, może zostać zburzone w jedną noc.
Buduj mimo wszystko.
Ludzie pragną twojej pomocy, ale mogą cię zaatakować, gdy im
pomożesz.
Pomagaj ludziom mimo wszystko.
Dawaj światu to, co masz najlepszego, spodziewając się w
zamian ciosów.
Dawaj światu wszystko, co masz najlepszego, mimo wszystko.



Jan Twardowski
 

WIERZĘ
 

Wierzę w radość ni z tego ni z owego
w anioła co spadł z nieba by bawić się w śniegu
w serce co chce wszystkiego i jeszcze cokolwiek
w uśmiech
że ktoś wymyślił sobie koniec końców
i jeszcze mówi po co i co dalej
w matkę co zniknęła za furtką ogrodu
w Boga prawdziwego bo już bez dowodów
takiego co nie lubi teorii o sobie

 



Jan Twardowski
 

SZUKAŁEM
 

Szukałem w książkach
przez cud niemówienia o samym sobie
przez cnoty gorące i zimne
w ciemnym oknie gdzie księżyc udaje niewinnego
a tylu pożenił głuptasów
w znajomy sposób
w ogrodzie gdzie chodzi gawron czyli gapa
w polu gdzie w lipcu zboże twardnieje i żółknie
przez protekcję ascety który nie jadł
więc się modlił tylko przed zmartwieniem i po zmartwieniu
w kościele kiedy nikogo nie było
i nagle przyszedł nieoczekiwany
jak żurawiny po pierwszym mrozie
z sercem pomiędzy jedną ręką a drugą
i powiedziałem
dlaczego mnie szukasz
na mnie trzeba czasem poczekać

 



Jerzy Liebert
 

PASTERKA
 
 

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą –
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.
Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.
I pawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich.
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,
By pośród witających zobaczyć człowieka…



Jan Twardowski
 

TAKI MAŁY
 

Grudzień choinka
osioł zaszczycony
wół zarozumiały
tylko Bóg się nie wstydzi
że jest taki mały

 



Jan Twardowski
 

MAŁY
 

Herod postraszył
stajnia uboga
ludzkie kłopoty
małego Boga
nawet trzech mędrców
na nic się przyda
bo Bóg tak mały
że Go nie widać
śpiewają głosem grubym cienkim
Bóg wszechmogący, bo tak maleńki
boją się
Kościół nietriumfalny
nie tak jak kiedyś
nieokazały
to Wszechmogący by się uśmiechać
staje się taki nieduży mały

 



Jan Twardowski
 

NAJŚWIĘTSZA RODZINA
 
 

Żeby mamusia budziła co rano
żeby ustawiała kubek mleka na stole
żeby tatuś nie wracał zmęczony
żadna pani nie straszyła w szkole
żeby w albumach niemodne ciotki ożyły
modlę się do Najświętszej Rodziny

 



Jan Twardowski
 

WIERSZ STAROŚWIECKI
 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.
Aby się wszystko uprościło -
było zwyczajne - proste sobie -
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych -
na zawsze wzięła w swoje ręce.

 

 



Jan Twardowski
 

W KROPKI ZIELONE

Nie malujcie Matki Bożej
w stajence betlejemskiej
stale tylko na niebiesko i różowo
z niebieskimi oczami
ni to ni owo

Tyle było wtedy w Betlejem złotego nieba
aniołów białych w oknie
pstrokatych pastuszków za progiem...

Założę się, że ktoś świece zapalił
przed brązowym żłóbkiem
jak czerwoną lampkę przed Bogiem

Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach
wół seplenił w fioletowym cieniu
święty Józef rudych proroków kąpał
w srebrnym strumieniu...

Nim Ci Mamusiu - myślał Jezus -
kupią koronę
lepiej Ci w zwykłej szarej bluzce
w kropki zielone...

 

 


