
  

Opracowała: Małgorzata Kudyba 

„Krwawe” maliny- w świecie „Balladyny” J. Słowackiego (11-godzinny zgamifikowany cykl lekcji poświęcony dramatowi J. Słowackiego 

 do realizacji w szkole podstawowej ) 

Materiały i „gadżety” do wykorzystania: 

 postity 

 markery 

 duże kartki bristolu lub szarego papieru 

 karteczki przedstawiające kolejne etapy rozwoju postaci – adept, ekspert, mistrz 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 kolorowe kartki formatu A4 

 

Fabuła: 
Na następnej lekcji zostaniecie przeniesieni do świata, w którym zbrodnia niesie za sobą kolejną zbrodnię. Waszym celem jest poznanie prawdy o morderczyni i motywach jej postępowania. Gdy uda Wam się odsłonić 

wszystkie kulisy zbrodni, wtedy będziecie mogli wrócić do bezpiecznego i doskonale Wam znanego XXI wieku.  

 

Staniesz się Adeptem, jeżeli zdobędziesz  110 pkt. 

Staniesz się Ekspertem, jeżeli zdobędziesz  280 pkt. 
Staniesz się Mistrzem, jeżeli zdobędziesz  540 pkt. 

 

 

Zadania Lekcja 1 i 2 

Dwie siostry, jeden 

dzbanek malin 

P
u

n
k

ty
 

Lekcja 3 

Galeria postaci i 

typów ludzkich w 

„Balladynie” J. 

Słowackiego 

P
u

n
k

ty
 

Lekcja 4  Balladyna o 

sobie, o Balladynie 

inni 

P
u

n
k

ty
 

Lekcja 5 i 6 

Jest wina, będzie kara- 

pościg za morderczynią 

P
u

n
k

ty
 

Lekcja 7 

„Balladyna”- 

dramat irracjo-

nalno-racjonalny 

P
u

n
k

ty
 

Lekcja 8 

Historia Balla-

dyny w twór-

czym przetwo-

rzeniu – ćwi-

czenie umie-

jętności two-

rzenia opowia-

dania twórcze-

go 

P
u

n
k

ty
 

Lekcja  9, 10 i 11 

Sprawdź, jak wiele 

wiesz o utworze J. 

Słowackiego i 

zmierz się z potwo-

rem, czyli tematem 

o charakterze ar-

gumentacyjnym 

P
u

n
k

ty
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Zadanie 1 – (praca 

domowa przed 

lekcją – praca 

indywidualna) 

 Poczuj klimat 

„Balladyny” - 

pokaż i opowiedz 

z czym kojarzy 

Ci się „Ballady-

na”  

 

15 Zadanie 6 – Po-

znajmy bohate-

rów „Balladyny” 

(praca w gru-

pach na lekcji) 

Do pracy potrzebu-

jemy kartki w 

różnych kolorach, 
markery, szary 

papier na postery. 

 zapisujemy na 

40 Zadanie 7   

Odtworzenie pracy 
domowej (karta pra-

cy –załącznik 2) 

 

 

20 Zadanie 10 

Odtworzenie pracy domowej 
(„Poradnik dla przemawia-

jącego publicznie”) 

Zadanie   11 

Odtworzenie pracy domowej 

(list gończy) 

 
 

 

Zadanie 12 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

  

Zadanie 14 
Odtworzenie pracy 

domowej  

(notatka na temat 

konwencji) 

15 Zadanie 19 

Co by było 

gdyby…. (pra-

ca w parach) 

Wyobraźcie sobie, 
że Balladyna 

nie została ra-

żona piorunem. 
Napiszcie dal-

szą część histo-

rii bohaterki, 

40 Zadanie 20 (1 godzi-

na) 

Rozwiąż test (pytania 

otwarte), który wy-

każe Twoją wiedzą 
na temat „Ballady-

ny” J. Słowackiego–  

z testu zwolnione są 
osoby, które uzyska-

ły tytuł Mistrza i co 

najmniej …. Punk-

60 

LEVEL 1 
 

ADEPT 
 

LEVEL 2 
 

EKSPERT 
 

LEVEL 3 
 

MISTRZ 
 



 Praca indywidu-

alna przed 

pierwszą lekcją  

Wybierz i przynieś 
na lekcję przed-

miot, który, we-

dług Ciebie, naj-
bardziej może się 

kojarzyć z „Bal-

ladyną” J. Sło-
wackiego 

 

Praca indywidual-

na na lekcji 

 
Zaprezentuj wybra-

ny przedmiot i 

wyjaśnij, dlacze-
go, według Cie-

bie,  ma on zwią-

zek z utworem i 
światem przed-

stawionym w 

tekście. 

posterach imiona/ 
nazwiska wybra-

nych bohaterów 

„Balladyny”- bez 
tytułowej boha-

terki (np. Grabiec, 

Kostryn, Kirkor, 
Goplana, Alina, 

Wdowa) 

 dzielimy uczniów 
na 4/5 - osobowe 

zespoły (ucznio-

wie siedzą wokół 
złączonych ła-

wek), przydziela-
my zespołom bo-

haterów i rozda-

jemy uczniom 
(każdemu człon-

kowi grupy) kolo-

rowe kartki oraz 
markery (każda 

grupa otrzymuje 

kartki w innym 
kolorze)  

Polecenia: 

  
 Zastanówcie się 

nad tym, jaki jest 

dany bohater?, 

kim jest?, do cze-

go dąży etc.  - 

swoje spostrzeże-
nia zapiszcie na 

kartkach  (czas 

pracy: 5 minut) 
 Przekażcie kartki 

ze swoimi pomy-

słami osobie sie-
dzącej po swojej 

prawej stronie  

Zapoznajcie się z 
pomysłami swo-

ich kolegów i do-

dajcie do nich 
jedną swoją opinię 

(opinie, pomysły, 

spostrzeżenia nie 
mogą się powta-

rzać) (czas pracy: 

2 minuty) 
 Po wykonaniu 

zadania, przekaż-

cie kartki osobie 
siedzącej po pra-

wej stronie (i po-

wtarzamy czynno-
ści) – kartki po-

winny krążyć po-

(wykorzystanie elementów 

dramy) 

 List gończy okazał się bar-

dzo przydatny i udało się 
aresztować Balladynę. 

Przygotujcie się do rozpra-

wy sądowej i sądu nad bo-
haterką 

Gr. I obrona 

Gr. II oskarżenie 
(losowanie ról: Obrońca/ 

Adwokat, Oskarżyciel/ 

Prokurator, Sędzia, Świad-
kowie Obrony, Świadkowie 

Oskarżenia, Dziennikarze, 
Sekretarz Woźny, Ławnicy, 

Biegły sądowy, Śledczy) 

Zadania dla obu grup. Odwo-
łując się do tekstu (wyko-

rzystując odpowiednie 

fragmenty, cytaty etc.): 
1) Przygotujcie mowę wstęp-

ną. 

2) Przygotujcie listę świad-
ków, których chcecie po-

wołać 

3) Opracujcie pytania dla 
świadków i ich odpowie-

dzi. 

4) Opracujcie pytania skiero-

wane do Balladyny i jej 

odpowiedzi. 

5) Przygotujcie mowę Sędzie-
go 

 

 

40 

uwzględniając 
tę modyfikację. 

 

tów (otrzymują jako 
ocenę cząstkową 

ocenę bardzo dobrą)  

 



między członkami 
grupy dopóty, 

dopóki nie zatoczą 

koła (kartki nie 
wrócą do właści-

cieli)  

Zbieramy od 
uczniów zapisane 

przez nich kartki i 

przyczepiamy do 
posteru danej po-

staci   

 
 Podejdźcie do 

posteru prezentu-
jącego charakte-

ryzowanego przez 

Was bohatera –
omówcie zapisane 

przez Was pomy-

sły i spostrzeżenia  
oraz wybierzcie 

najlepsze z nich 

(czas pracy: 5 
minut). 

 Na podstawie 

Waszej pracy i 
znajomości lektu-

ry stwórzcie profil 

na facebooku da-

nego bohatera 

(załącznik 1) 
 Znajdźcie w 

tekście „Ballady-

ny” cytaty po-

twierdzające 
słuszność spo-

strzeżeń i opinii 

na temat danego 
bohatera, które 

wspólnie wybrali-

ście oraz przygo-
tujcie krótkie wy-

stąpienie prezen-

tujące wybraną 
postać z utworu J. 

Słowackiego(czas 

pracy: 15 minut) 
Po upłynięciu czasu 

zaprezentujcie 

efekt swojej pracy 
na forum klasy 



Zadanie 2 – Zdo-

bywanie glejtu 

pozwalającego na 

wejście na zamek 

Balladyny (kart-

kówka – 10/15 

minutowa) 

Aby znaleźć się w 

zamku musisz 

zdobyć glejt. Glejt 
otrzymasz od 

Strażnika, który 

strzeże wejścia do 
zamku. Zada Ci on 

kilka pytań, które 
potwierdzą, że nie 

jesteś wrogiem 

władczyni i możesz 
znaleźć się w jej 

domostwie. 

 Pamiętaj, że musisz 
zrobić wszystko, 

aby znaleźć się w 

środku, bo nie 
wrócisz do domu, 

do XXI wieku (do 

zamku wejdą wszy-
scy, którzy zdobędą 

10 pkt. – do zdoby-

cia się 20 pkt.) 

20 Zadanie 7 (praca 

domowa, indy-

widualna) 

Zbierz różne opinie 
na temat tytułowej 

bohaterki utworu 

Słowackiego. 
Ustal kto mówi o 

bohaterce, co 

mówi, jak ją po-
strzega i dlaczego 

(karta pracy za-

łącznik 2) 

 

(p
u
n

k
ty
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rzy
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e n
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n
ej lek

cji) 

Zadanie 8 (praca w 

grupach) 

Wykorzystując swoją 

wiedzę o utworze i 
wnioski z zadania 7 

napiszcie tekst prezen-

tujący tytułową boha-
terkę dramatu: 

Gr. I  

Kartka z pamiętnika 
Balladyny 

Gr. II  

List Kirkora do Przyja-
ciela 

Gr. III 
Wpis Wdowy na blogu 

poświeconym proble-

mom wychowawczym 
Gr. IV 

Relacja ducha Aliny, 

którego udało się wy-
wołać dzięki pomocy 

Medium 

 

30 Zadanie 13 (praca w pa-

rach) 

Prześledźcie funkcjonowanie 

motywu zbrodni i zbrodnia-
rza w literaturze i porów-

najcie opowieść o Ballady-

nie i Alinie z historią Kaina 
i Abla (karta pracy-

załącznik 3) 

20 Zadanie 16 

Zbadaj funkcjono-

wanie elementów 

fantastycznych w 
świecie przedsta-

wionym (karta 

pracy- załącznik 

4 ) 

20   Zadanie 21 

(sprawdzian 2-

godzinny) 

We współczesnym 
świecie doświad-

czamy kryzysu war-

tości i zasad, dlatego 
jest coraz więcej zła 

i nieprawości. 

Napisz artykuł pt. 
„Czy można się na-

wrócić i samodziel-

nie zejść z drogi zła 
i zbrodni?” Odwołaj 

się „Balladyny” J. 
Słowackiego oraz do 

innego tekstu lite-

rackiego. Twoja 
praca powinna li-

czyć co najmniej 

200 słów. 

70 

Zadanie 3– Co w 

utworze piszczy? 

(praca na lekcji, 

grupowa) Od-
twórz najważniej-

sze wydarzenia z 

różnych etapów 
życia bohaterki i 

zapisz w dowol-
nej formie pisem-

nej (np. tabela, 

mapa mentalna, 
plan wydarzeń w 

punktach) 

Gr. I Balladyna w 
chacie Wdowy. 

Gr. II Balladyna i 

konkurs malino-
brania. 

Gr. III Balladyna 

jako żona Kirko-
ra. 

Gr.IV Balladyna u 

Pustelnika. 
Gr. V Balladyna i 

Fon Kostryn. 

Gr. VI Balladyna 
królową. 

 

30   Zadanie 9 

Pokaż mi swoją toreb-

kę, a powiem Ci jaka 

jesteś (praca w gru-

pach) 

Balladyna przeczuwała, 

że sprawiedliwość jej 
nie minie, dlatego po-

stanowiła uciec. Jed-
nak znalazła czas, aby 

spakować niezbędne i 

ważne dla siebie 
przedmioty. Sprawdź, 

co bohaterka zapako-

wała do swojej torby i 
wyjaśnij, odwołując 

się do tekstu i swojej 

wiedzy na temat tej 
postaci i jej losów, 

dlaczego właśnie te 

przedmioty są dla niej 
istotne 

(przedmioty w torbie, 

np. korona, sztylet, 
maliny, korektor) 

20         



Zadanie 4 (praca 

na lekcji) 

 redagowanie 

gazety prezentu-

jącej najważ-

niejsze informa-

cje na temat wy-

darzeń i osób 

opisanych w 

utworze( praca 

na lekcji grupo-

wa) 

 
Zredagujcie artykuł 

do gazety „W 
malinowej kra-

inie” wykorzystu-

jąc swoją wiedzę 
na temat utworu. 

Ułóżcie tytuł ar-

tykułu i napiszcie 
tekst. 

Gr. I – Napiszcie 

anons (ogłosze-
nie) do Kącika 

matrymonialnego, 

w imieniu Balla-
dyny 

Gr. II – Napiszcie 

reportaż na temat: 

Ktokolwiek wi-

dział, ktokolwiek 

wie– co spotkało 
Alinę? (kulisy 

zbrodni 

(nie)doskonałej) 
Gr. III – Przepro-

wadźcie wywiad 

z Balladyną do 
rubryki: Rozmo-

wy z osobisto-

ściami 
Gr. IV – Napiszcie 

w imieniu Kirko-

ra tekst z prośbą o 
pomoc do „Kąci-

ka porad” doty-

czący  jego pro-
blemów małżeń-

skich  

 

40   Zadanie 10 

(praca domowa, indy-

widualna) 

Przypomnijcie sobie 
zasady tworzenia ora-

cji oraz informacje na 

temat środków reto-
rycznych, różnego 

typu argumentów. 

chwytów erystycz-
nych, przydatnych 

zwrotów i określeń. 

Na podstawie zebra-
nych informacji opra-

cujcie w dowolnej 
formie pisemnej „Po-

radnik dla przemawia-

jącego publicznie” 
 

(p
u
n

k
ty

 p
rzy

zn
aw

an
e n

a n
astęp

n
ej lek

cji) 

Zadanie 14 (praca domowa 

przed lekcją – praca in-

dywidualna) 

Sporządź krótką notatkę na 
temat konwencji literac-

kich: konwencji realistycz-

nej i konwencji fantastycz-
nej (baśniowej) 

(p
u
n

k
ty

 p
rzy

zn
aw

an
e n

a n
astęp

n
ej lek

cji) 

Zadanie 17 (praca 

w parach) 

Jaką rolę odgrywa 

natura w utworze? 
Wskaż odpowied-

nie cytaty i przy-

gotuj krótką wy-
powiedź argumen-

tacyjną, w której 

będziesz bronić 
swego stanowiska 

na ten temat. 

20     
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Zadanie 5  – praca 

domowa/ gru-

powa 

Stwórzcie zagadkę 
dla zbłąkanego 

wędrowca (ucznia 

nieobecnego na 
poprzedniej lek-

cji), który chciał-

by dołączyć do 
własnej drużyny. 

 

15   Zadanie 11 

Napisz list gończy za 

Balladyną (praca do-

mowa, indywidualna) 

(p
u
n

k
ty

 p
rzy

zn
aw

an
e n

a n
a-

stęp
n
ej lek

cji) 

Zadanie 15– praca domowa 

(praca indywidualna) 

Opracuj, na podstawie „Bal-

ladyny” J. Słowackiego 
słowniczek archaizmów 

20       
B

o
n

u
sy

 

        Aby móc wykonać 
to zadanie, musisz 

wykonać zadanie 11 

(praca indywidual-

na)) 

Zadanie 18 
 Stwórz żartobliwe-
go mema, który 

będzie się odwoły-

wał do „Balladyny” 
J. Słowackiego 

(możesz skorzystać 

z generatorów 
memów, np. ze 

strony 

www.memy.pl) 

15     

Za zdobycie kolejnych stopni rozwoju postaci możesz otrzymać dodatkowo 5 pkt. 

 

Uczniowie mogą podczas tego cyklu lekcji otrzymać pięć ocen – za zadanie 2 (kartkówka), zadanie 7 (praca domowa),  zadanie 19 (sprawdzian), zadanie 20 (sprawdzian – tworzenie pracy o charakterze 

argumentacyjnym) oraz za łącznie zebraną punktację we wszystkich zadaniach (przeliczenie punktów na ocenę jest zgodne z systemem oceniania– SWiSOW) 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 605 (łącznie z bonusem i punktami za rozwój postaci). W przeliczaniu punktów na oceny nie należy brać pod uwagę punktów za bonusy (15 pkt. za zadanie bonu-

sowe), czyli maksymalna ilość punktów to 590. 

 

 

Uczniowie nie znają zadań– otrzymują tylko informacje o fabule, schemat zgamifikowanego cyklu lekcji poświęconych „Balladynie” J. Słowackiego oraz ilość zadań i aktywności, które będą oceniane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla ucznia 

Wejdź do tajemniczego i niezwykłego świata „Balladyny” J. Słowackiego 

Czeka Cię niesamowita podróż do świata „Balladyny” w ramach cyklu lekcji z wykorzystaniem gamifikacji. Podczas całego cyklu zmierzysz się z wieloma wyzwaniami, która pozwolą Ci się wykazać kre-

atywnością, umiejętnością pracy w grupie i determinacją w dążeniu do celu. Podczas całego spotkania z lekturą możesz  otrzymać pięć ocen. 

 

Fabuła: Fabuła: 
Na następnej lekcji zostaniecie przeniesieni do świata, w którym zbrodnia niesie za sobą kolejną zbrodnię. Waszym celem jest poznanie prawdy o morderczyni i motywach jej postępowania. Gdy uda Wam się odsłonić 

wszystkie kulisy zbrodni, wtedy będziecie mogli wrócić do bezpiecznego i doskonale Wam znanego będziecie XXI wieku.  

 
 

 

Zadania Lekcja 1 i 2 Punkty Lekcja  3 Punkty Lekcja 4  Punkty Lekcja 5 i 6 Punkty Lekcja 7 Punkty Lekcja 8 Punkty Lekcja 9, 

10 i 11 

Punkty 

Zadania 

obowiązkowe 

Zadanie 1 15 Zadanie 6 40 Zadanie  8 30 Zadanie 12 40 Zadanie 16 20 Zadanie  1 40 Zadanie 20 60 

Zadanie 2 20 Zadanie 7 20 Zadanie  9 20 Zadanie  13 20 Zadanie 17 20   Zadanie 21 70 

Zadanie 3 30   Zadanie 10 20 Zadanie 14 15       

Zadanie 4 40             

Zadania do-

datkowe 

Zadanie  5 15   Zadanie 11 20 Zadanie 15 20       

Bonusy         Zadanie 18 15     

 

 
Za zdobycie kolejnych stopni rozwoju postaci możesz otrzymać dodatkowo 5 pkt. 

 

Staniesz się Adeptem, jeżeli zdobędziesz  110 pkt. 

Staniesz się Ekspertem, jeżeli zdobędziesz  280 pkt. 

Staniesz się Mistrzem, jeżeli zdobędziesz  540 pkt. 

 

Podczas tego cyklu lekcji możesz otrzymać pięć ocen – za zadanie 2, zadanie 7, zadanie 19 zadanie 20 oraz za łącznie zebraną punktację we wszystkich zadaniach (przeliczenie punktów na ocenę jest zgodne 

z systemem oceniania– SWiSOW) 

Przelicznik punktów na oceny: 

cel.–…………………………….. 

bdb. – ………………………….. 
db. –…………………………… 

dst.–…………………………… 

dop.–………………………….. 
ndst.–………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 1 

 

 

 

 

Oś czasu O mnie Informacje Zdjęcia Zainteresowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 2 

Kto mówi o bohaterce? Co mówi? (cytaty) Jak postrzega i ocenia bohaterkę? (interpretacja 

cytatów) 

Co jest źródłem oceny? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ZNAJOMI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIE PROFILOWE 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko  

 

Wiek  

 

Wykształcenie  

 

Praca  

 

Rodzina  

 

Zainteresowania  

 

Języki  

 

Grupy  

 

 



 załącznik 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik 4 

 

Element fantastyczny (scena, bohater, 

miejsce etc.) 

Opis  (cytat) Znaczenie i rola w utworze (wpływ na 

bohaterów, przebieg fabuły) 

Środki językowe podkreślające irracjo-

nalny charakter 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

ROŻNICE 

Balladyna Kain 

  

  

  

  

Balladyna i Kain 

podobieństwa 

Alina i Abel 

podobieństwa 

 


