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Wiersz o kasztanach, etymologia i historia 

Poznanie kasztanowca na terenie szkoły lub w okolicy 
Cel: Uczniowie korzystają z literatury pięknej i faktu, aby zbadać to drzewo i zainspirować się poezją, historią i etymologią, aby rozwinąć dalsze użycie języka 
opisowego. 
 
Zadanie: 
• Wyświetl lub wydrukuj tablicę Pappus Playful Springboards oraz arkusze identyfikacyjne kasztanowca, aby dowiedzieć się, dlaczego kasztany są tak nazywane 

oraz o bardzo sprytnym systemie "sygnalizacji świetlnej", który drzewo wykorzystuje, aby pomóc zapylaczom. 
• Zapoznaj się z poezją o kasztanowcu w Internecie.  Jest to bardzo popularny temat wśród poetów, więc po przeczytaniu innych wierszy uczniowie powinni 

wymyślić własne nazwy dla tego drzewa i napisać wiersz, który będzie zawierał "nową" nazwę oraz opisowe zwroty i słowa. 
• Oto kilka przykładowych wierszy: 
 
Kasztanowiec 
Siedział tam dostojnie, w swoim parku, 
z braćmi i siostrami w łuku, 
Kasztanowiec spędza swój dzień 
obserwując dzieci i dorosłych podczas zabawy. 
 
Będzie tam, siedząc, co tydzień 
jak małe dzieci bawią się w chowanego 
a inne schronią się przed słońcem 
jedząc kanapki lub bułeczkę. 
 
Schroni ptaki przed przelotnym deszczem, 
i patrzy jak spływa do pobliskich kanalizacji. 
on chroni te zwierzęta, które nie lubią być przyszpilane 
przez ten jesienny, przelotny wiatr 
 
Kasztanowiec, to sympatyczny człowiek. 
i kiedy wszystko jest spokojne, ucina sobie drzemkę 
Jest tylko jedna rzecz, która doprowadza go do szału. 
kiedy dzieciaki wspinają się na niego, by podszczypywać jego szyszki! 
Brian F Kirkman 
 

Zasoby: 
• Kasztanowiec na terenie lub w miejscu, 

które można łatwo odwiedzić lub 
obserwować z niewielkiej odległości. 

• Karta identyfikacyjna kasztanowca 
Pappus 

 
Więcej odskoczni: 
• Pappus Horse chestnut Playful 

Springboard dla dalszych pomysłów, 
gier, medytacji i praktycznych działań. 

• Arkusze informacyjne o kasztanowcu 
 
Kryteria sukcesu 
• Rozumiem i potrafię wyjaśnić społeczny i 

historyczny kontekst wierszy. 
• Umiem wykorzystać moją wiedzę o 

cechach roślin w mojej poezji. 
 

 

Znalazłem liść, 
liść kasztanowca. 

To tak, jakbym znalazł dłoń olbrzyma. 
 

Jeśli trzymam ją przed twarzą, 
widzę, że jest większa od mojej twarzy. 

Jeśli położę ją nad głową, 
widzę, że jest większa niż moja głowa. 

 
Gdyby deszcz kapał 

Nie przeszkadzałoby mi to, bo 
gigant w dzień i w nocy, 
przykryłby moją głowę 
swą ogromną dłonią. 

 
Nemes Nagy Ágnes 

 
 
 

Rozważałem zbieranie 

te krowie oczy z ziemi 

chowając je w pachnących drewnem 

torbach 

żeby się gniotły jak zapomnę wśród 

różnokolorowych lepkich cegieł 

(obciążonych cylindrycznymi głowami). 

Byłoby to znowu dobre uczucie 

by schować te kuliste kształty 

o marmurkowych brązach i kremowych 

plamach - 

wybrać z grubsza bardziej śliwkowe okazy 

fantazjować o ich potencjale 

ich spektakularnych występach 

siła bez wysiłku, eksplozja, 

dźwięk i ból triumfu. 

gdy kawałki przeciwnika uderzają w twój 

rzep buta. 

nadal palisz. 

Luke Samuel Yates 


