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Cel pracy metodologicznej:

Uczniowie szkół średnich są zobowiązani do dyskutowania i wyrażania własnych

opinii   na   temat   problemów   lub   zagadnień   poruszanych   w   różnych   utworach.   Aby

zrealizować podejście kompetencyjne na poziomie zaawansowanym, uczniowie muszą

przeczytać  i  zrozumieć dzieła  literatury oryginalnej.  Wybrałam fragment opowiadania

Iris Murdoch  “Zamek na piasku”  ang. “The Sandcastle”.

Jak osiągnąć cel:

Uczniowie  muszą być zmotywowani  do czytania   literatury  pięknej:  opowiadań

I powieści.   Należy   uświadomić   im   wartość   oryginalnej   literatury,   aby   poznali

różnorodność kulturową.

Uczniowie w wieku nastoletnim chętniej oglądają filmy niż czytają książki, więc

zaczynam od odcinków filmu Iris, który opowiada o autorce Iris Murdoch.

Plan lekcji:

✔ Iris Murdock. Film Iris 2001 Obsada: Judi Dench, Kate Winslet Reżyseria: 

Richard Eyre. (Odcinki nie dłuższe niż 15 minut).

✔ Odnalezienie informacji o życiu i twórczości autora.

✔ Prezentacja dla klasy.

✔ Czytanie fragmentu opowiadania “Sandcastle”. Praca w grupach w celu 

znalezienia odpowiedzi na zadane pytania. Analiza postaci.

✔ Odgrywanie ról z zadaniem pokazania odpowiedniego charakteru. Cała klasa 

zaangażowana w odgadywanie, kto jest kim.

KIM JEST IRIS MURDOCH? Powieściopisarz, filozof

INTERESUJĄCE FAKTY Z ŻYCIA 

IRIS MURDOCH

Studiowała filozofię na Oksfordzie

W 1987 roku królowa Elżbieta II nadała jej 
tytuł szlachecki.

Członkini partii komunistycznej 1938-1942

Jako filozofka i powieściopisarka Iris 
naprawdę wyprzedzała swoją epokę.

KARIERA LITERACKA
Powieści; opowiadania, sztuki teatralne

Główne powieści: Jednorożec, dzwon, 
morze
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Zamek na piasku (powieść; 1957) Cytat

 

Główni bohaterowie: 

Zadanie 1:

Przeczytaj fragment The Sandcastle

Uzupełnij zdania:

1. Tekst jest o ........................... .

2. Felicity i Don są ........................................... .

3. Bill i Nan nie mogą dojść do porozumienia .......................

4. Bill i Nan umówili się na rozmowę o Felicity  ....................... .    

5. Felicity wybrała karierę jako  .................... .

6.  Bill chce namówić Dona do ....................... .

Zadanie 2:

Kto z głównych bohaterów: Bill; Nan; Felicity czy Don mógł wypowiedzieć podany 

wcześniej cytat?  Podaj powody.

3

“Pamiętam, że jako dziecko widziałam w angielskich książeczkach dla dzieci obrazki 

przedstawiające chłopców i dziewczynki bawiących się na piasku i robiących zamki 

z piasku - i próbowałam bawić się na moim piasku. Ale śródziemnomorska plaża 

nie jest miejscem, w którym można się bawić. Jest brudna i bardzo sucha. Przypływy 

nigdy nie zmywają piasku ani go nie utwardzają. Kiedy próbowałem zbudować 

zamek z piasku, piasek po prostu uciekał mi między palcami. Był zbyt suchy, żeby 

się trzymać razem. A nawet gdy polewałam go wodą morską, słońce od razu 

go wysuszało."



Zadanie 3
Wybierz dwie postacie i scharakteryzuj je. Jakie cechy osobowości posiadają?

Cechy osobowości:

4Wypełnij tabelę:

Bill

Cechy osobowości:

Dowody, które to 
pokazują:

Cechy osobowości:

Dowody, które to 
pokazują:

Felicity lub
Nan

Cechy osobowości:

Dowody, które to 
pokazują:

Cechy osobowości:

Dowody, które to 
pokazują:

4

Dominujący
Niezde- 

cydowani    Natrętni

Ambitni
Bez 

własnego 
zdania

Łatwowierni



Odgrywanie ról

Odgrywanie ról musi ujawnić cechy głównych bohaterów. Musisz wybrać odpowiednią

sytuację życiową. Uczestnikami są Bill, Nan, Felicity lub Don.

Należy użyć jakiegoś cytatu z podanego tekstu. Miejsce akcji może być wymyślone.

Sugerowane cytaty:

Bill:   

Nan: 

Omówienie odgrywania ról przez kolegów z klasy.

Miejsce akcji..................

Temat odgrywania ról....................... .

Cechy osobowości Billa................. .

Cechy osobowości Nan.......................... .

Cechy osobowości Felicity ..................... .
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Chcę, żeby była
interesującą kobietą i
miała kogoś innego do
bycia jej sekretarką.

Żyjesz w
świecie marzeń
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