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Wstęp
Na pewno każdy z Was kiedyś zastanawiał się nad tym, co to znaczy być bohaterem. Czy bohater
to ktoś, kto dokonuje czynów wielkich, heroicznych – na przykład dzielnie walczy w obronie
ojczyzny? A może ten, kto ratuje komuś życie lub pozostaje wierny wyznawanym przez siebie
wartościom i nawet wtedy, gdy grozi mu śmierć, nie wypiera się tego, w co wierzy? W jednym
ze słowników pojawia się krótka deﬁnicja bohatera: ten, który odznacza się męstwem. Według
starożytnego ﬁlozofa Platona – męstwo wiąże się z odwagą i oznacza dążenie do tego, co
szlachetne i piękne. Męstwo rodzi czyny godne pochwały, wyklucza natomiast zasługujące na
pogardę. Bohaterem będzie więc człowiek odznaczający się siłą duchową, która pozwala mu,
szczególnie w sytuacjach trudnych, wybierać najwyższe dobro, ocalić zagrożone wartości,
pozostać wiernym temu, co ważne. Bohaterem może też być ten, kto mężnie znosi los, zmaga się
z uporczywymi trudnościami i problemami dnia codziennego, chorobą swoją lub innej bliskiej
mu osoby. Taki człowiek wykazuje się męstwem bycia – jest cichym bohaterem. Różne więc
mogą być oblicza bohaterstwa i różne do niego drogi. Jedni marzą o bohaterstwie i sławie, inni
stają się bohaterami w jednej chwili, ale czynami swoimi się nie chwalą.
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Nauczysz się
rozpoznasz postawy bohaterskie;
porównasz różne przejawy bohaterstwa;
ocenisz postawy bohaterów;
nazwiesz wartości ważne dla człowieka.
Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia
1. analizuje i omawia wydarzenia oraz postawy zaprezentowane w tekście;
2. nazywa emocje bohatera oraz własne wrażenia płynące z wysłuchania tekstu;
3. dostrzega różnorodne formy bohaterstwa oraz jego ludzki wymiar;
4. tworzy wypowiedzi ustne i pisemne.

RÓŻNE OBLICZA BOHATERSTWA – audiobook
Rozdziały:
1. Czym jest bohaterstwo? Sonda uliczna
2. Z tchórza i łotra bohater
3. Czy każdy może być bohaterem?
Notatka dla prowadzącego



Wskazówka
Wysłuchaj uważnie sondy ulicznej oraz fragmentów utworów literackich. Na ich podstawie
ustal, w jakich okolicznościach można stać się bohaterem oraz jakimi cechami odznacza się
bohater.
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Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć
Polecenie 1

Czy wszyscy ludzie wymienieni przez rozmówców sondy ulicznej są twoim zdaniem bohaterami?

Swoje stanowisko uzasadnij.



Polecenie 2

Wymień zachowania i cechy Chilona, które świadczą o jego bohaterstwie.

Polecenie 3
Wciel się w rolę dziennikarza i przygotuj krótką relację na temat wydarzenia opisanego w powieści
Ireny Jurgielewiczowej. Zwróć uwagę na zachowanie Zenka i osób obserwujących zdarzenie. Nadaj
tytuł swojej relacji.

Podsumowanie
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Praca domowa
Zadanie 1.
Przeprowadź ﬁkcyjny wywiad z wybranym bohaterem.
Zadanie 2.
Napisz kartkę z pamiętnika wybranego bohatera.

Ćwiczenia
Wskazówka
W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem
przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.
Ćwiczenie 1
Ustal, która z odpowiedzi jest prawdziwa, a która fałszywa.

Prawda
Bohaterem można być tylko □
w trudnych czasach.
Wartości składające się na

Fałsz
□

□

□

□

□

□

□

bohaterstwo są niezmienne,
zmieniają się tylko przejawy
bohaterstwa.
Cytat: „Tyle wiemy o sobie,
ile nas sprawdzono”
sugeruje, że wiedzę o sobie
zdobywamy w działaniu.
Uczniowie, którzy udzielają
wywiadu są przekonani, że
stać byłoby ich na czyn
bohaterski.
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Inna wersja zadania



Ćwiczenie 3

Chilon zachował się jak bohater, ponieważ:
nie zmienił swojego zdania pod wpływem nacisków ze strony Tygelina
wytrzymał straszne męki
przyjął postawę pokory i wybaczył swoim oprawcom
rzucił się na Tygelina
odmówił składania zeznań
uwolnił Glaukosa
ujawnił, że Neron podpalił Rzym
wezwał Nerona do walki
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Inna wersja zadania



Ćwiczenie 5
Uporządkuj wydarzenia zgodnie z chronologią.
Zenek zbliża się do pojazdu, na którym jest dziecko.
W kierunku pędzącego konia zbliżają się ciężarówki i samochód osobowy.
Zenek rzuca się na ratunek dziecku.
Matka przybiega do uratowanego dziecka.
Matka znajdującego się w wozie dziecka wzywa pomocy.
Na szosę wjeżdża z wielkim hukiem ciągnik.
Przestraszony odgłosami ciągnika koń rusza z miejsca.
Świadkowie zdarzenia zachwycają się bohaterskim czynem Zenka.
Zenek wskakuje na wóz i przekierowuje go na łąkę.
Kobieta zostawia dziecko w wózku zaprzęgniętym do konia przed sklepem.
Kierowca ciągnika zatrzymuje się.
Pestka, Ula, Julek i Marian oniemieli z przerażenia na widok galopującego konia.
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Inna wersja zadania

Słowniczek
Bohater



ten, kto odznaczył się męstwem, niezwykłymi czynami, oﬁarnością dla innych.
Heroiczny
odważny i dzielny.
Męstwo
1. dzielność i odwaga, zwłaszcza w walce;
2. hart ducha, siła, z jaką znosi się przeciwności losu.
Normy etyczne
zasady postępowania przyjęte w danym środowisku, odzwierciedlające moralność danej grupy.
Odwaga
śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństw.
Oﬁarność
skłonność do poświęceń.
Szlachetność
postępowanie w sposób wspaniałomyślny, uczciwy i bezinteresowny.
Wartość
zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych.

Powrót do e-podręcznika
E‐podręcznik „Piąta strona świata”
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/222087/v/latest/t/student‐canon
93. Co to znaczy „bohater”?
http://www.epodreczniki.pl/reader/c/222087/v/latest/t/student‐canon/m/j0000008OKB6v21

