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Język w Szekspirze 

Język opisowy z użyciem pokrzywy i bluszczu 
 
Cel: Uczniowie improwizują rozmowę, w której wykorzystują cechy roślin do opisania postaci. 

 
Szekspir wykorzystuje cechy roślin, aby powiedzieć nam więcej o postaci lub 

sytuacji.  
 
W sztuce Troilus i Kressyda o wojnie trojańskiej, jedna z postaci jest opisana 

jako dowcipna jak "...pokrzywa przeciwko majowi". Jak myślisz, co to mówi o 
tej postaci?  Powiedzielibyśmy raczej "w maju" niż "przeciwko", chociaż słowo 
"przeciwko" z jego ostrym dźwiękiem "st" na końcu, jest pomocne we 

wzmacnianiu poczucia agresji. 
 

W innej sztuce, Burzy, król zostaje wypędzony ze swojego królestwa przez 
młodszego brata - z niewielką pomocą wojska. 
Król opisuje swojego brata:  

'On był bluszczem, który ukrył mój książęcy pień 
I wyssał z niego moje korzenie*".   
 

Co król miał na myśli, mówiąc o "moim książęcym pniu"? Dlaczego może opisać 
brata, który kradnie jego władzę, jako bluszcz? 

 
Aktywność: 
Całe to zadanie może być wykonane na zewnątrz.  

• Spędźcie trochę czasu przyglądając się roślinom bluszczu i/lub pokrzywy, używając arkuszy identyfikacyjnych roślin Pappus. 

• Przypomnij sobie cechy i właściwości pokrzywy i bluszczu (kłujące, pełzające, pasożytnicze, wysysające, rosnące w kępach, zdrowotne itp.) 

• Zaimprowizuj krótką rozmowę z innym uczniem, używając tych roślin, aby powiedzieć, co masz na myśli - na przykład: "Ich języki były 
pokrzywami, które użądliły moje serce". 

• Nagrajcie rozmowę na smartfony lub tablety, albo przeprowadźcie ją dla całej klasy. 
 

 

 
Zasoby: 

• Pokrzywy i bluszcz na terenie szkoły lub w 
okolicy 

 

Więcej trampolin: 

• Literacy Learning Springboards: metafory 
roślinne u Szekspira; aktywne zadanie 
literackie, Iambic Pentameter. 

• Arkusze identyfikacyjne pokrzywy Pappus i 
bluszczu 

 

Kluczowe słownictwo:  

• Verdure - oznacza "moją młodzieńczą 
siłę/wzrost 

 

Kryteria sukcesu 

• Potrafię wykorzystać cechy rośliny, takiej jak 
"kłująca" pokrzywa, do opisania cech danej 

osoby.  

• Znam i potrafię przytoczyć kilka przykładów 
wykorzystania przez Szekspira roślin do 
opisania cech charakterystycznych dla danej 

osoby 
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