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Tekst Tadeusza Słobodzianka „Nasza klasa”, zamknięty 
w czternastu lekcjach-scenach zapis historii stosunków polsko
-żydowskich w XX-wiecznej Polsce, bywa również interpreto-
wany jako utwór o wzajemnym niezrozumieniu się ludzi. Z na-
szej, szkolnej, perspektywy najważniejszym może okazać się 
fakt, że opowieść dotyczy uczniów jednej klasy – bohaterowie 
na początku swoich historii znajdowali się więc w takiej samej 
sytuacji jak nasi uczniowie. Zanim polecimy młodzieży czyta-
nie dramatu, zanim rozpoczniemy z nimi rozmowę o wpływie 
wydarzeń historycznych na ludzkie losy, zaproponujmy zaba-
wę, która pozwoli głębiej zastanowić się nad relacjami między-
ludzkimi na przykładzie stosunków panujących w klasie. Pro-
ponowane zajęcia mogą się odbyć na godzinie wychowawczej 
i stanowić uzupełnienie dla spotkań koła teatralnego. 

My za 10, 20, 30, 40 lat…
Proponowane ćwiczenie opiera się na pracy w grupach. Podziel 
klasę na kilkuosobowe zespoły – w tym celu możesz zastoso-
wać na przykład zabawę w żywe domino. To ćwiczenie warto 
wykorzystać wtedy, gdy zależy Ci, by w jednej grupie pracowały 
osoby, które się lubią, mają podobne zainteresowania itp.

Domino
Na środek klasy wychodzi pierwsza osoba. Wypowiada zdanie: 
„Chcę, żeby stanął koło mnie ktoś, kto tak jak ja…”. Do szere-
gu dołączają kolejne osoby, które mają ze sobą coś wspólnego. 
Gdy wszyscy uczniowie stoją w szeregu, dzielisz klasę na kilka 
grup. 

Zadaniem każdego zespołu jest wymyślenie sytuacji lub wyda-
rzenia, w której mogą się znaleźć wspólnie za kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat. Każdy skład może otrzymać tę samą datę, ale 
też mogą pojawić się różne daty. 
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W zależności od specyfiki grupy oraz dodatkowych celów, które 
sobie stawiasz, zadanie może mieć charakter pracy indywidu-
alnej lub grupowej, dramaturgicznej lub teatralnej. 
Można posłużyć się jednym z podanych wariantów lub poddać 
je dowolnej modyfikacji.

Napiszcie monologi, w których każdy opowiada 
o tym zdarzeniu ze swojej własnej perspektywy.

Napiszcie wspólnie tekst, w którym szczegółowo 
opiszecie dane wydarzenie.

Przygotujcie scenę Waszego spotkania itp. 

Pamiętaj, by każda grupa (lub osoba) miała szansę zaprezen-
tować efekty swojej pracy na forum. Zadanie kończy dyskusja. 
Zastanówcie się wspólnie, na ile realne są przedstawione przez 
uczniów sytuacje. Czy udało im się uwzględnić wzajemne re-
lacje panujące w klasie w tej chwili? A czy planując wspólne 
wydarzenie uwzględnili zmieniające się warunki społeczne 
i polityczne?
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www.250na65.pl to portal edukacyjny  Teatru 
Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
w Warszawie, który składa się z: 

osi czasu, na której znajdują się artykułu dotyczące 
ważnych dla teatru w Polsce zagadnień, związanych   
z kulturą żydowską. 

5 lekcji  - instrukcji skierowanych dla nauczycieli  
 (w formie PDF-ów) skierowanych do uczniów  
na każdym szczeblu edukacji: 6-latki, klasy I-III  
oraz IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja,  
szkoły ponadgimnazjalne.

bazy artykułów zamieszczonych na osi czasu,  
uszeregowanych w kategoriach.

Zapraszamy!
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