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Inne obszary (określić jakie)  

Nazwa (tytuł) Programu: „Język polski w rytmie hip – hop”. Program zajęć 

uzupełniających z języka polskiego do realizacji w gimnazjum 

z programem nauczania „Świat w słowach i obrazach”. 

Cele Programu:  budzenie motywacji do korzystania z różnych źródeł               

i tekstów kultury, 

 wskazywanie uczniom ciekawych tekstów literackich, 

muzycznych oraz sposobów ich interpretacji, 

 wyposażenie uczniów w wiedzę na temat historii 

muzyki hip – hopowej oraz etapów jego rozwoju, 

 rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej 

wartości. 

Zwięzły opis realizacji: Program skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i jest 

urozmaiceniem programu edukacyjnego z języka polskiego 

„Świat w słowach i obrazach” Witolda Bobińskiego. 

Proponowany program poprzez pryzmat muzyki hip – 

hopowej rozszerza tematykę o elementy filozofii, wiedzy o 

społeczeństwie, muzyki, ponadto staje się idealnym 

materiałem badawczym do zajęć z zakresu nauki o języku.  

Uzyskiwane efekty: Nieletni chętnie uczestniczą w zajęciach, podczas których 

wykazują się aktywnością i kreatywnością w tworzeniu 

własnych utworów.  

Przykład wytworów pracy 

(tekst utworu):  

 

 

 

 

 

 

 

Albert lat 17 

Jestem i ciągle idę, w powietrzu ten zapach… 

i tylko ja i ta świadomość, to moja strata 

i ciągle idę mimo, że już nie mam sił, 

jakby ktoś liczył dni, przypominał mi złe sny. 

Wiem, jestem tu i choć dalej mam nadzieję, 

dzisiaj znowu się łączę z kartką i atramentem. 

Znów ta sama gwiazda na niebie. 

Moje życie, to co złe aplikuje mi w sumienie, 

nienawidzę siebie, nienawidzę słów, które mówię, 

jakby ten czas, powędrował ścieżkami na górę. 

Mam w sobie siłę, tylko jakoś nie wierzę 

w to, że może będzie dobrze, bo już powinno być przecież 

i znowu czas muszę czekać na lepszy 

i oddać ci ten zły, byś dobry mi streścił. 

Wiem i czasami zastanawiam się, 

http://www.leszcze.sdn.gov.pl/


czy chcę stąd wyjść czy zostać, sam już nie wiem, wiesz? 

Brakuje ciebie, później mi brakuje reszty, 

tak blisko przy sercu przytrzymaj te wersy, 

moje życie? Po drodze je zmarnowałem, 

ale jak byłem młody obiecałem jej, że damy radę. 

Minęły lata, teraz nie muszę się kryć, 

to są sny, które mogą spełnić się za dwa dni. 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości informacji na temat Programu. 

 

Leszcze, 2013-06-24           

Marek Łukasiewicz – Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach 

 

 


