
Temat: Pieśni i zagadki, czyli jak literatura umilała życie w dawnych 
czasach. 
 
 

 

 

Cele lekcji: 
� wskazanie funkcji słowa i literatury w dawnych wiekach, 
� przedstawienie wstępnych informacji o znaczeniu tradycji ustnej, 
� przybliżenie sylwetek bohaterów lektury, 
� wskazanie różnic między pieśnią a piosenką. 

 

 

I. Wprowadzenie. 
1. Przedstawienie celów zajęć. www.voki.com 

2. Pytanie do uczniów: Jak spędzali czas wolny ludzie w dawnych wiekach, gdy nie było telewizji, 
radia, komputerów? 
Przewidywane odpowiedzi: na opowiadaniu różnych historii, baśni, śpiewaniu pieśni/ piosenek; 
urządzano zabawy, konkursy, zgadywanki itp. 
 

II. Podanie tematu zajęć. 
     III. Wieczerza u Bilba. 
 
Pieśń krasnoludów roz. I   http://www.youtube.com/watch?v=QSuppDSwTvI 

Pieśni śpiewają również elfy i gobliny – pieśni odczytują uczniowie. 
 
Powitalna pieśń elfów (roz. III) 
 
O! co tu robicie 
 I dokąd spieszycie?  
 Koń zgubił podkowę,  
 Rzeka rwie parowem!  
 Tra-la-li tra-lo-le 
 Doliną w dole.  
 
O! czego szukacie 
 I dokąd zdążacie?  
 W piecu niedaleko 
 Już się placki pieką!  
 Tra-la-la tra-le-le 
 W dolinie wesele 
 ha, ha!  
 
O! czemu milczycie 
 I brody stroszycie?  



 Dlaczego pan Baggins,  
 Tak słynny z powagi,  
 Z Balinem, Dwalinem 
 Kłusuje w dolinę 
 W tę noc 
 hoc, hoc!  
O! czy zostaniecie,  
 Czy też uciekniecie?  
 Już światło dnia gaśnie,  
 Jeździec w siodle zaśnie,  
 Konik się potyka,  
 A u nas muzyka 
 ha, ha! 
 
Piosenka goblinów (roz. IV) 
 
Ciap! Klap! Mrucz, sap!  
 Pcha cię sto łap 
 W dół, w dół, w nasz gród,  
 W głąb, na sam spód - 
 Jazda, mój chłopcze!  
 
Ach! Cóż za łup!  
 Młot w łeb aż chrup!  
 Trzask, prask, w pył, w proch,  
 W dół, w głąb, w spód, w loch - 
 Hopla-hop, chłopcze!  
 
Szach, mach. Tnie bicz,  
 Męcz, jęcz, tnij, ćwicz!  
 Z grot grzmi sto ech - 
 Nasz wrzask, nasz śmiech - 
 
Hej ho, w krąg, w krąg,  
 I z rąk do rąk - 
 W kółeczko, chłopcze! 
 
 

IV. Czym różnią się pieśni elfów, krasnoludów i goblinów? tablica interaktywna 

 
PEŚŃ ELFÓW pełna spokoju, opisuje wspaniałą, czarowną 

przyrodę 

PIEŚŃ KARSNOLUDÓW wzywa do przygód i odkrywania tajemnic, 
dodaje ducha 

PIEŚŃ GOBLINÓW 
 

straszna, złowroga, przerażająca 

 
 

 

 



       V. Pieśń – synonimy.  (notebooki) http://synonim.net 

       VI. Jaka jest różnica między pieśnią a piosenką?  
 
 
 

 pieśń piosenka 

Jak ją opisać? * podniosła, patetyczna 
* wznoszona w uroczystych, 
szczególnych momentach 
* opowiadająca o bohaterach 
oraz wspaniałych przygodach 
 i czynach 
* śpiewana, np. przez rycerzy 

* rozrywka 
* nucenie i słuchanie jej przy 
innej pracy, bez zwracania 
uwagi na treść 
* umilanie czasu 

Jakie czasowniki najlepiej do 

niej pasują? 

zaintonować, wznieść nucić, zaśpiewać 

 
VII. Zagadki Golluma.  http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/rabbit.html 

 
Korzeni nie widziało niczyje oko, 
A przecież to coś sięga bardzo wysoko, 
Od drzew wybujało wspanialej, 
Chociaż nie rośnie wcale. 
GÓRA 
 
W czerwonej stajni trzydzieści białych koni 
Kłapie, tupie, a czasem ze strachu dzwoni. 
ZĘBY 
 
Nie ma skrzydeł, a trzepocze, 
Nie ma ust, a mamrocze, 
Nie ma nóg, a pląsa, 
Nie ma zębów, a kąsa. 
WIATR 
 
Oko, co tkwiło w niebieskiej twarzy, ucieszyło się ogromnie, 
Gdy zobaczyło w zielonej twarzy drugie oko. 
„Ono jest zupełnie podobne do mnie, 
Tylko że błyszczy nisko, a ja wysoko”. 
SŁOŃCE I STOKROTKA 
 
Nie można tego zobaczyć ani dotknąć palcami, 
Nie można wyczuć węchem ani usłyszeć uszami, 
Jest pod górami, jest nad gwiazdami, 
Pustej jaskini nie omija, 
Po nas zostanie, było przed nami, 
Życie gasi, a śmiech zabija. 
CIEMNOŚĆ 
 
 



Pudełko bez zawiasów, klucza ani wieka, 
A przecież skarb złocisty w środku skryty czeka. 
JAJKO 
 
Nie oddycha, a żyje, 
Nie pragnie, a wciąż pije. 
RYBA 
 
Coś, przed czym w świecie nic nie uciecze, 
Co gnie żelazo, przegryza miecze, 
Pożera ptaki, zwierzęta, ziele, 
Najtwardszy kamień na mąkę miele, 
Królów nie szczędzi, rozwala mury, 
Poniża nawet najwyższe góry. 
CZAS 
 
VIII. Zagadka – synonimy. (notebooki) http://synonim.net 
 
IX. PODSUMOWANIE 
Na jakie potrzeby człowieka odpowiada sztuka słowa. 
pieśni – dodawanie odwagi, wyraz jedności i uroczystości, upamiętnianie zdarzeń i ludzi 
zagadki- potrzeba zabawy, rywalizacji 
 
X. Ewaluacja. Chmury wyrazów. www.wordle.net 
XI. W domu.  

1. Jakie zabawy zaproponowałbyś członkom swojej rodziny? 
2. Wymyśl dwie zagadki. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieśń krasnoludów u Bilba 

 
Ponad gór omglony szczyt 
 Lećmy, zanim wstanie świt,  
 By jaskiniom, lochom, grotom 
 Czarodziejskie wydrzeć złoto!  
 
Już krasnali działa czar;  
 W ciszę młotów dźwięk się wdarł,  
 Tam gdzie mrok pod skałą władnie 
 I gdzie dziwy drzemią na dnie.  
 
Dawnych elfów możny ród 
 Złota tu zgromadził w bród 
 I w podziemnych kuźniach młotem 
 Z kruszcu miecze kował złote.  
 
Na srebrzystych nitek pas 
 Nizał błyski lśniących gwiazd,  
 W złotych koron zaś obręcze 
 Księżycowe wplatał tęcze.  
 
Ponad gór omglony szczyt 
 Lećmy, zanim wstanie świt,  
 By jaskiniom, lochom, grotom 
 Zapomniane wydrzeć złoto!  
 
Złote harfy leżą wiek,  
 Gdzie nie kopał żaden człek,  
 A w nich pieśni drzemie mnogo 
 Nie słyszanych przez nikogo.  
 
Nagle sosen słychać szum,  
 Wichrów nocą zawył tłum 
 I czerwonym, żywym ogniem 
 Drzewa płoną jak pochodnie.  
 



Gdzieś w dolinie bije dzwon,  
 Ludzie patrzą z wszystkich stron,  
 A gniew Smoka ciska gromy 
 Na struchlałe, kruche domy.  
 
Dymią góry w blasku gwiazd,  
 Dla krasnali przyszedł czas.  
 Po pagórkach, po urwiskach 
 W księżycowych biegną błyskach.  
 
Ponad gór omglony szczyt 
 Lećmy, zanim wstanie świt,  
 Żeby wydrzeć lochom, grotom 
 Nasze harfy, nasze złoto! 
 
Powitalna pieśń elfów 

 
O! co tu robicie 
 I dokąd spieszycie?  
 Koń zgubił podkowę,  
 Rzeka rwie parowem!  
 Tra-la-li tra-lo-le 
 Doliną w dole.  
 
O! czego szukacie 
 I dokąd zdążacie?  
 W piecu niedaleko 
 Już się placki pieką!  
 Tra-la-la tra-le-le 
 W dolinie wesele 
 ha, ha!  
 
O! czemu milczycie 
 I brody stroszycie?  
 Dlaczego pan Baggins,  
 Tak słynny z powagi,  
 Z Balinem, Dwalinem 
 Kłusuje w dolinę 
 W tę noc 
 hoc, hoc!  
 
O! czy zostaniecie,  
 Czy też uciekniecie?  
 Już światło dnia gaśnie,  
 Jeździec w siodle zaśnie,  
 Konik się potyka,  
 A u nas muzyka 
 ha, ha! 
 
Piosenka goblinów  

 
Ciap! Klap! Mrucz, sap!  



 Pcha cię sto łap 
 W dół, w dół, w nasz gród,  
 W głąb, na sam spód - 
 Jazda, mój chłopcze!  
 
Ach! Cóż za łup!  
 Młot w łeb aż chrup!  
 Trzask, prask, w pył, w proch,  
 W dół, w głąb, w spód, w loch - 
 Hopla-hop, chłopcze!  
 
Szach, mach. Tnie bicz,  
 Męcz, jęcz, tnij, ćwicz!  
 Z grot grzmi sto ech - 
 Nasz wrzask, nasz śmiech - 
 
Hej ho, w krąg, w krąg,  
 I z rąk do rąk - 
 W kółeczko, chłopcze! 


