
Wigilijne spotkania z wierszem

Józef Baran
„Wigilia”

jacy jesteśmy w tym dniu
do siebie podobni
jeden niesie karpia
drzewko i życzenia
za nim setny i milionowy
kolejne całki tego samego Człowieka
który rozprysnął się ongiś na Ziemi
w ułamki tęskniące za Jednością

a kiedy już jesteśmy
upodobnieni wigilijnie
przychylamy sobie opłatek nieba
z pierwszą gwiazdą
która choć raz w roku
wschodzi wszystkim w oku jednocześnie
i łamiemy się Słowem
Które Było Na Początku Wszystkiego

1. Wiersz mówi o .............................................................................................. .
2. W jaki sposób ludzie zachowują się w Wigilię?
3. Jaki jest nastrój wiersza?
4. Dlaczego niektóre wyrazy są napisane wielką literą?
5. Co oznacza sformułowanie „przychylamy sobie opłatek nieba”?
6. Dlaczego pierwsza gwiazda wschodzi raz w roku we wszystkich oczach jednocześnie?

Jan Twardowski
„Mamusia”

Święty Józef załamał ręce,
denerwują się w niebie święci,
teraz idą już nie Trzej Mędrcy,
lecz uczeni, doktorzy, docenci.

Teraz wszystko całkiem inaczej,
to, co stare, odeszło, minęło,
zamiast złota niosą dolary
zamiast kadzidła – komputer
zamiast mirry – video

- Ach te czasy – myśli pan Jezus –
Nawet gwiazda trochę zwariowała,
Ale nic się już nie zawali,
Bo wciąż Mamusia ta sama.

1. O czym mówi podmiot liryczny w poszczególnych strofach?
2. Kim jest osoba mówiąca w wierszu?
3. Jaki obraz współczesnego świata przedstawia poeta w utworze?
4. Jaki refleksje budzą się w tobie po przeczytaniu tego wiersza?



Jan Twardowski
„Wiersz dla dzieci o mędrcach”

przybyli mędrcy
plackiem padli
złożyli dary
odjechali

wół miał pretensje:
powinni zaraz wziąć Jezusa
ukryć
ratować go przed wrogiem
przed panem diabłem i Herodem

Kacprze Melchiorze Baltazarze
wół dyskutował tupał szurał

puknij się w głowę rzekł osiołek
bo przecież Matka Boska czuwa

Jerzy Liebert
„Pasterka”

Ptaki niby dzwoneczkami cieszą się kolędą –
Chrystus się nam narodził i nowe dni będą.

Do stajni Betlejemskiej aż do brzegów Wisły
Z ptakami smutne sarny dziwować się przyszły.

Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo patrzy,
Jak dwa gołębie płyną po niebieskiej 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,
Aby wśród witających zobaczyć człowieka.

1. Tematem wiersza jest.......................................................................................................... .
2. O czym opowiada podmiot liryczny?
3. Jaką wymowę ma ostatnia zwrotka?
4. Omów budowę wiersza [ilość i rodzaj zwrotek, rymy, ilość zgłosek].
5. Wskaż epitety i określ ich funkcje.
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