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Rośliny, wiersze i haikus  Inspiracja dla poezji 

Wykorzystaj liście, aby zainspirować haikus 

 

Trujące drzewo autorstwa Williama Blake'a 

Cel: Przeprowadzenie szczegółowych obserwacji mikroskopowych liści i napisanie haiku. 
 
•  Podziel się z klasą kilkoma przykładami 

różnych rodzajów poezji, w tym haiku. 
• Klaśnij w sylaby, aby wzmocnić rytm 

haiku: siedemnaście sylab w trzech 
wersach po pięć, siedem i pięć. 

• Wyświetl lub wydrukuj różne wiersze - 
niektóre z nich nie są haiku - aby 
uczniowie mogli sprawdzić, które z nich 
spełniają kryteria. 

• Na zewnątrz każda grupa zbiera liście o 
różnych kolorach i kształtach.  

• Badajcie liście za pomocą lup, zapisując 
szczegółowe obserwacje. 

• Użyj tego bodźca, aby zasugerować 
język opisowy i słowa 
dźwiękonaśladowcze do włączenia do 
haiku.  Pomyśl o tonach i odcieniach, 
fakturach, kształtach, wpływie pogody i 
o tym, jak można by nazwać kolor liści, 
gdyby był to kolor farby! 

• Każda osoba powinna przeczytać swoje 
haiku przed klasą. 
 

Kryteria sukcesu: 
Rozumiem i potrafię wykorzystać konwencję wiersza haiku do napisania własnego. 
Umiem wykorzystać moją wiedzę o cechach roślin w mojej poezji.  
 
Środki: 
• Wszelkie liście, które uczniowie znajdą na terenie szkoły lub poza nią 
• Lupy 

 

Cel: To develop vocabulary that expresses emotions and understand the use of an 
extended metaphor. 
 
• Przeczytaj wiersz Trujące drzewo 

autorstwa Williama Blake'a. 
• Wskaż w wierszu język, który skutecznie 

pokazuje emocje (wróg, gniew, 
podstęp).   

• Ten krótki i pozornie prosty wiersz 
ilustruje, poprzez metaforę, 
konsekwencje tłumienia gniewu.  
Zbadaj, jak rozbudowana jest metafora, 
gdy drzewo rośnie i rodzi trujące 
owoce. 

• Wymyśl wiersz przedstawiający emocję 
za pomocą trującej lub kłującej rośliny: 
jakie "niebezpieczne" rośliny 
przychodzą uczniom do głowy?  W 
razie potrzeby skorzystaj z 
podpowiedzi: kłujące / mięsożerne / 
trujące... 

• Zdecyduj się na silną emocję i użyj 
rośliny, by wyrazić ją za pomocą 
metafory - na przykład kłująca 
pokrzywa i gniew (patrz wiersz Vernona Scannella Pokrzywa). 

 
Więcej trampolin: 
• Pappus Literacy springboard 9 - Pokrzywowe inspiracje do poezji 
 
Kryteria sukcesu: 
• Rozumiem użycie rozbudowanych metaphor 
• Rozumiem i potrafię wyjaśnić społeczny i historyczny kontekst wiersza 
• Potrafię analizować język, kontekst, strukturę i formę wiersza w celu głębszego 

zrozumienia jego znaczenia 
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Byłem zły na mojego przyjaciela;  
Powiedziałem mój gniew, mój gniew się 
skończył.  
Byłem zły na mojego wroga:  
Powiedziałem to nie, mój gniew wzrósł.  
 
I ja water'd ono w strach,  
Noc i ranek z moimi łzami:  
I opalałem go uśmiechami,  
i delikatnymi podstępnymi sztuczkami.  
 
I rosło w dzień i w nocy.  
Aż urodziło się jabłko jasne.  
I mój wróg zobaczył, jak błyszczy,  
i wiedział, że jest moje.  
 
I wkradł się do mego ogrodu,  
Gdy noc zasłoniła słup;  
Rano z radością ujrzałem;  
Mój wróg wyciągnięty pod drzewem. 
 


