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Podziękowanie  

Dla Pani prof. Alicji Baluch za tomik  

Jutro odlot!  

 

który przywrócił mnie poezji  



Poezja  

„W tych samych rozmiarach tekstu 

potrafi zmieścić więcej znaczeń”  



Miron Białoszewski  

„Wyniesienie”  

 

Nastąpiło  



Po co?, dla kogo?, od kiedy poezja? 

• Żeby oddychać,  

• Dla wszystkich,  

• Od urodzenia,  

 

• JAKA? – ta użyteczna ale przede wszystkim ta, 
która przynosi „dobro, prawdę piękno”  

• ODBIÓR – bardzo indywidualny  

 



Typy i funkcje wiersza (za: G.Walczewska-

Klimczak, D. Świerczyńska-Jelonek) 

• Ludyczne, 

• Komiczne, 

• Lingwistyczne – a. wierszyki łamiące języki, b. 
wierszyki rozwiązujące języki, 

• Obrazkowe (carmina figurata),  

• Onomatopeiczne (dźwiękonaśladowcze), 

• Liryczne, 

• Inspirujące wyobraźnię, 

• O dziecięcych emocjach,  



Praca z wierszem ma prowadzić ku:  

 
• Osłuchaniu z wypowiedziami innymi niż 

mowa potoczna, 

• Rozmowie o poezji (bez obciążania 
wiedzą teoretycznoliteracką),  

• Odczytaniu poetyckich obrazów, 
rozumieniu metafor, odkryciu znaczeń 
– dziecięca interpretacja wiersza.  



Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego 

1999 r.   

Dorota Gellner za tomik  

Dzieciom  

 

2003 r.  

Małgorzata Strzałkowska za tomik  

Wiersze, że aż strach  







Dorota Gellner 
• 1982 r. – debiut w „Świerszczyku” 

• 1985 r. – debiut książkowy (30 lat!)   

 

Poetka pięknego, szczęśliwego, bezpiecznego  
dzieciństwa.  

Sama wciela się w dziecko i przyjmuje jego 
punkt widzenia.  

Afirmacja życia, piękna,   



Tomik „Dzieciom” 
• Nawiązuje do słynnego Brzechwa „Dzieciom”  

• 30 różnorodnych tematycznie wierszy:  

• Pogoda/przyroda 

• Ubrania, materiały, akcesoria krawieckie,  

• Kolory, 

• Rodzina, (mama, babcia, dziadek, brat) 

• Dziecko i jego emocje,  

• Postacie z arsenału dziecięcej wyobraźni – smoki, 
krasnale, stworki, wróżki 



Małgorzata Strzałkowska 

• 1987 r. – debiut w „Świerszczyku” 

• 1996 r. – debiut książkowy „Wierszyki 
łamiące języki” ( 2016 r. – 20 lat)   

Humor,  

Atmosfera zabawy,  

Rym i rytm, 

Zaskakujące pointy 



Tomik „Wiersze, że aż strach”  

• 16 utworów, monotematycznych, jednorodnych 

treściowo 

• Bohaterami są duchy, strachy, czarownice, ale chyba 

tak naprawdę dziecko (wiersz „Coś strasznego”) 

• Temat – strach i sposoby jego oswajania – dwa sposoby 

– strasz ty i przytul stracha  

• Ćwiczenia językowe – r, sz, rz, duch/buch 

• Humor, skojarzenia baśniowe i literackie, forma 

wyliczanki  



Korzystałam i więcej w:  

• Joanna Papuzińska „Dziecięce spotkania 
z literaturą” 

• Alicja Ungeheurer-Gołąb „Literackie 
inspiracje w rozwoju przedszkolaka”  

• Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grażyna 
Walczewska-Klimczak, „Dziecko w 
dialogu z tekstem literackim”    









Może to być:  

 
• Rozmowa o emocjach  

• Rysowanie, lepienie, malowanie,  

• Taniec, taneczne korowody, cała sfera 
dźwięku  

•  własne próby rymowania, zabawa słowem 
np. „lepieje”, „gdybanki”  

• NIE WOLNO zarżnąć poezji użytecznością,  
wypisywać z wiersza nazw grzybów i robić 
sałatki jarzynowej  



Dziękuję za spotkanie z poezją 



Pytania 



„Chcąc stworzyć wiersz 

dadaistyczny, weź gazetę. 

Weź też nożyczki. Wybierz 

artykuł, który odpowiadałby 

długości twojego wiersza. 

Wytnij artykuł. Następnie 

powycinaj z artykułu 

poszczególne słowa i włóż je 

do torby. Potrząśnij delikatnie 

torbą. Następnie po kolei 

wyciągaj z torby słowa. Zapisz 

wszystko na kartce. Wiersz 

będzie podobny do ciebie.” 

 

Tristan Tzara  





Zapraszamy na ostatnie spotkanie! 

listopad - dr Małgorzata Chrobak (UP, Kraków) 



Dziękujemy za spotkanie! 


