
Tytuł narzędzia: Czy można być samotnym wśród ludzi? 

Kształtowane umiejętności (za Podstawą programową): 

II Analiza i interpretacja tekstów kultury 

1. 1-2. Uczeń opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło; rozpoznaje problematykę utworu. 

3. 1-2. Uczeń przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją; 

[…]; 

4. 2. Uczeń omawia na podstawie poznanych dzieł literackich i innych tekstów kultury 

podstawowe, ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne, np. miłość, przyjaźń, […] samotność, 

inność, poczucie wspólnoty, […]  

Komentarz dydaktyczny: Wiązka zadań do wykonania na platformie Edmodo1 jest 

przeznaczona dla uczniów, którzy przeczytali powieść Małgorzaty Musierowicz Opium w 

rosole2. Wskazane jest, aby zadania były poprzedzone wprowadzeniem uczniów do 

zagadnienia netykiety i sztuki dyskutowania (można wykorzystać zaproponowany wcześniej 

cykl scenariuszy). 

Opis szczegółowy: 

W klasie nauczyciel urządza losowanie, w jakie postaci wcielą się wybrani uczniowie 

(Załącznik nr 1). Tydzień przed rozpoczęciem omawiania Opium w rosole uczniowie dostają 

instrukcję, w jaki sposób założyć konto na Edmodo i dostać się do wirtualnej klasy – w razie 

potrzeby uczniowie mogą sobie pomagać nawzajem lub poprosić o pomoc nauczyciela 

(Załącznik nr 2). Uczniowie, którzy wzięli udział w losowaniu zakładając konto, używają 

imienia i nazwiska wylosowanej postaci z książki (grupa „bohaterów”); pozostali (grupa 

„obserwatorów”) – używają swoich prawdziwych imion.  

                                                           
1 O swoich doświadczeniach w używaniu tej platformy – jako alternatywy dla Facebooka, który nie umożliwia 

tworzenie fikcyjnych kont – pisał Marcin Paks w artykule Lekcja już nie na Facebooku, [on-line:] 

http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2239-lekcja-juz-nie-na-facebooku [dostęp: 

30.12.2013]. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie tak opisuje portal Edmodo z perspektywy moderatora 

pracy klasy w tym miejscu: „Co szczególnie istotne na tym portalu – zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zbierają 

punkty, za aktywność, zaangażowanie się, np. posty w grupach czy określanie ulubionych narzędzi. […] mamy 

do dyspozycji własną bibliotekę, gdzie dodajemy swoje zbiory, materiały do projektu. […] [jest też – A.P.] 

możliwość tworzenia poziomów i przydzielania graficznych odznak każdemu uczniowi […] możliwość bardzo 

łatwego generowania testów/quizów z pytaniami zamkniętymi i otwartymi oraz tworzenia szybkich ankiet”. 

Tamże.  
2 Tekst Małgorzaty Musierowicz jest wymieniany w Podstawie programowej: „Teksty poznawane w całości – nie 

mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, 

przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką: […] wybrana młodzieżowa powieść 

obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów 

podejmujących problematykę dojrzewania)”. Podstawa programowa, s. 39-40. Narzędzie można wykorzystać 

także do innych tekstów kultury – np. „Zemsty” Aleksandra Fredry (Oblicza sporu o mur z perspektywy 

bohaterów), „Dziadów” cz. II Adama Mickiewicza (Patrzenie na obrzęd z perspektywy bohaterów) czy wybranej 

powieści detektywistycznej (Świadkowie zbrodni).   

http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2239-lekcja-juz-nie-na-facebooku


Zadanie 1  

Dla grupy postaci literackich 

Waszym zadaniem domowym jest odpowiedzenie na forum z perspektywy 

wylosowanej osoby na poniższe pytania:  

Kim jest główna bohaterka książki Małgorzaty Musierowicz? Jak się nazywa? W jakich 

okolicznościach ją poznałaś/poznałeś? Co o niej myślisz? 

Wypowiadając się na temat głównej bohaterki – opisz lub zacytuj odpowiedni fragment, 

pamiędaj o podaniu numeru strony książki3.   

Wykaz osób wraz z numerami stron w książce, na których mają styczność z Aurelią 

Jedwabińską: 

Bohater książki Strony, na których bohater „spotyka” Aurelię4 

Borejko Gabrysia 60, 218, 220 

Borejko Ignacy 49 

Borejko Mila 49, 61, 222, 229, 231 

Jedwabińska Ewa 103, 138, 169, 178, 189, 192, 222, 231, 234, 237 

Jedwabiński Eugeniusz 203, 206 

Krechowicz Janina (Kreska) 41, 60, 62, 153, 201, 210, 227 

Lewandowska Marta 10, 12, 19, 204, 215 

Lewandowski Franciszek 11, 12, 122  

Lisiecka 134, 215 

Ogorzałka Maciek 7, 22, 111, 125, 186, 212 

Ogorzałka Piotr 66, 188, 218 

Prof. Dmuchawiec 94 

Stągiewka Matylda 29, 32, 111 

 

Rolą nauczyciela jest aktywizowanie dyskusji, dbanie o zachowanie zasad netykiety, 

prowokowanie do dłuższych i pogłębionych wypowiedzi – np. dlaczego Aurelia nie 

lubiła być w domu? (włączanie w dyskusję grupy „obserwatorów”).  

Zadanie 2 

Dla grupy obserwatorów 

Waszym zadaniem domowym jest wypełnić kwiz dotyczący wartości cenionych 

w życiu przez młodzież. Następnie wspólnie przygotujcie (możecie do tego użyć np. 

dokumentów Google’a) krótkie sprawozdanie nt. przeprowadzonego kwizu i jego 

wyników: Co jest dla nas ważne? 

Zapoznajcie się również z dyskusją grupy „bohaterów” i doprecyzowujcie wypowiedzi 

kolegów – za każde uzupełnienie możecie zdobyć ekstra punkty! 

Zadanie 3 

Dla wszystkich uczniów 

                                                           
3 W przypadku uczniów zdolniejszych warto zachęcić do parafrazowania, nie cytowania książki, co wymaga 

pogłębionej analizy tekstu.   
4 Na podstawie wydania M. Musierowicz, Opium w rosole, Warszawa 1986.  



Waszym zadaniem jest wypowiedzieć się w dyskusji na platformie: Co to znaczy 

samotność?  

o Uczniowie z grupy postaci literackich: wypowiedzcie się na ten temat z 

perspektywy bohaterów „Opium w rosole”,  

o Uczniowie z grupy obserwatorów: możecie wykorzystać omawianą książkę 

i/lub inne teksty kultury i/lub swoje doświadczenia.  

Zadanie 4 

Dla wszystkich uczniów 

Na platformie znajduje się wątek do dyskusji: „Z bliska widać najgorzej. Czasem trzeba 

oddalenia, żeby kogoś zobaczyć naprawdę. A czasem własne nieszczęście zasłania 

widok na bliskiego człowieka” – są to słowa Mili Borejko skierowane do Ewy 

Jedwabińskiej5. 

1. Odwołując się do omawianej książki, innych tekstów kultury oraz Twoich 

życiowych doświadczeń, zapiszcie swoją refleksję na temat powyższego cytatu. 

2. Odnieście się do przynajmniej jednej wypowiedzi kolegi/koleżanki.  

 

Zadanie 5 

Dla wszystkich uczniów 

Korzystając z efektów dyskusji stwórzcie poradnik dla rodziny Jedwabińskich: Co 

możecie zrobić, aby Wasza rodzina była szczęśliwsza?  

Szczegóły techniczne: 

Wykorzystanie darmowej platformy edukacyjnej Edmodo6. Na platformie nauczyciel ma 

możliwość tworzenia grup, dodawania uczestników, przydzielania zadań, umieszczania testów 

oraz kwizów, przyznawania odznak i prowadzenia dyskusji. Więcej na temat narzędzia – 

zobacz7. 

  

                                                           
5 Słowa Mili Borejko, Opium w rosole, s. 224.  
6 Porady techniczne: https://www.edmodo.com/guide/ 
7 http://www.edustyle.pl/artykuly/226,233,edmondo-i-instashare-bardzo-przydatne-narzedzia-edukacyjne;  

http://szkolanaodleglosc.blogspot.com/2010/09/edmodo.html  

http://www.edustyle.pl/artykuly/226,233,edmondo-i-instashare-bardzo-przydatne-narzedzia-edukacyjne
http://szkolanaodleglosc.blogspot.com/2010/09/edmodo.html


Tutorial – Edmodo (dla nauczyciela) 
ZAKŁADANIE KONTA 

Aby założyć konto, należy przejść trzy kroki: 

1. Wejść na www.edmodo.com, wybrać opcję „I’m a Teacher” (Jestem nauczycielem).  

2. Wypełnić formularz rejestracyjny (podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz tworząc hasło-

zabezpieczenie do Edmodo), zatwierdzić klikając na: „Sign up” (Zarejestruj się).  

3. Sprawdzić pocztę e-mail8 i potwierdzić założenie konta.  

DODAWANIE UCZNIÓW 

 

1. Wybrać przycisk „Create a Group”.  

 

2. Wpisać nazwę grupy (np. „Bohaterowie »Opium w rosole«”), wybrać klasę lub 

przedział klasowy i zakres tematyczny. Zatwierdzić klikając „Create” (Utwórz). 

                                                           
8 Uwaga! Czasem wiadomość z linkiem aktywacyjnym zostaje włączona do folderu SPAM. Zajrzyj tam w 

przypadku dłuższego niż 24 h niepojawienia się wiadomości od Edmodo.  

Tworzenie 

nowej 

grupy 

http://www.edmodo.com/


 

3. Wpisać przewidywaną liczebność grupy oraz jej krótki opis (nie ma limitu osób, w 

każdej chwili można zmienić liczebność, ale możliwie dokładne określenie liczebności 

pomoże zweryfikować, czy wszyscy uczniowie znaleźli się już w grupie).  

4. Zakończyć, klikając „Finish” (Koniec). 

5. Na ekranie wyświetli się tymczasowy, 6-cyfrowy kod dostępu, który należy przekazać 

uczniom, aby mogli dołączyć do grupy. Kod wygasa po 14 dniach9, jednak później jest 

możliwość dołączenia, nauczyciel musi tylko potwierdzić przynależność nowego 

ucznia do danej grupy.   

 

  

                                                           
9 Można też zamknąć grupę wcześniej.  



Praca z Edmodo 

 

 

 

Aby dodać notatkę, należy wybrać „Note”. Z kolei, aby wyznaczyć zadanie (ograniczone czasowo) – 

należy wybrać „Assignment”. Funkcja „Alert” służy do ustawiania krótkich (do 140 znaków) ważnych 

Dodawanie 

notki 

Dodawanie 

ważnego 

alarmu 

Dodawanie 

zadania 

Dodawanie 

kwizu 

Dodawanie 

sondy 

Powiadomienia 


