
Tajemnica Rudiego 

Lekcja na 2x45 min. 4-6 klasa 

Cele: 

Długoterminowy: uczeń jest świadomym i aktywnym odbiorcą i uczestnikiem kultury 

Krótkoterminowy: uczeń potrafi ocenić postać z różnych perspektyw; 
uczeń twórczo wykorzystuje fragment prozy do stworzenia własnego tekstu 

Cele z podstawy programowej: 

I.1.7) opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną
zależność;
I.1.14) nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
I. .15)  objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w tekstach;
I.1.16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;
I.1.19) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
III.2.8) tworzy opowiadania związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera,
komponowanie początku i zakończenia na podstawie fragmentu tekstu lub na podstawie
ilustracji.

Co należy przygotować: 

1. Schemat krytycznego czytania (zał. nr 1)
2. Fragmenty tekstów dla pary uczniów w ławce (zał. nr 2, zał. nr 3)
3. Schemat góry opowieści (zał. nr 4)
4. Znaczniki do spisywania hipotez.

Ćwiczenie wstępne: wymień w zeszycie 3 cechy osoby, którą mógłbyś polubić. (2 min.
+ 3 min.) Chętni uczniowie dzielą się swoimi cechami na forum, uzasadniają. Czy to są
też wasze cechy? Dlaczego chętniej zaprzyjaźniamy się z kimś podobnym do nas
samych?
Zapisujemy temat lekcji: i wprowadzamy cel – na dzisiejszej lekcji 
postaramy się spojrzeć na chłopca z różnych punktów widzenia.
Nauczyciel rozdaje fragmenty tekstu, prosi uczniów o notowanie swoich wrażeń 
i uwag wg schematu. (Hipotezy warto zapisywać na znacznikach – przy lekturze 
całości powieści można je weryfikować w trakcie czytania.) Potem czyta tekst.
Uczniowie dostają 3 min. . Potem
wybrane losowo 3, 4 osoby przedstawiają wyniki swoich par.
Być może ktoś zwróci uwagę na frazę „bohater tej drugiej wojny”, co sugerowałoby,
że akcja dzieje się w czasie jakiejś wojny. Jeśli tak się stanie, można potwierdzić, ale



bez wchodzenia w szczegóły. Jeśli uczniowie nie zwrócą na to uwagi, nie ma potrzeby, 
by wywoływać ten wątek. 

5. Zbieramy informacje o bohaterze.
Co wiemy o Rudim? Jak widzą go nauczyciele, jak koledzy? Co mówi o nim narrator, do której 
grupy należy? Co ja o nim sądzę? Czy widzicie jakiś powód, dlaczego wysiłki nauczycieli nie 
były skuteczne? Nauczyciel może stworzyć na tablicy schemat zbierający wypowiedzi dzieci 
lub po rozmowie pokazać swój. Warto zwrócić uwagę na przemoc jako element, który 
utrudnia porozumienie. 





Na koniec tej części lekcji zbieramy oceny bohatera przez różne postaci. (10 min.) 

Rudi wg nauczycieli Rudi wg kolegów/narratora Rudi z mojego punktu 
widzenia 

- reputacja złego ucznia
- zakuta pała
- nieuk doskonały, 
modelowy, niereformowalny 
- stawia bezwzględny opór
- często karany, zamykany w
klasie bez posiłku

- są sobie bliscy z narratorem
mimo wielu różnic; lubią się
- broni narratora przed
innymi
- nieprzemakalność na naukę
budzi podziw
- myśli bezładnie
- bohater wojny uczniów z
belframi
- męczennik
- spokojny, niezłomny

Przewidywane wypowiedzi: 
- utożsamienie z chłopcem
lub uznanie przez klasę
danego ucznia za podobnego
do Rudiego;
- eksponowanie przeciwnego
stosunku do nauki;
- obojętność – może być, kim
chce, nie interesuje mnie to

6. Dlaczego te opinie tak się różnią? 2 min. na rozmowę w parach, innych niż
poprzednio. + 3 min. na zebranie wniosków.

7. Jakie uczucia wzbudza w nas Rudi? Czy moglibyście się z nim polubić, jak narrator?
Dlaczego tak, dlaczego nie? Jak sądzicie, jakie mogą być powody takiego zachowania
chłopca? Dyskusja w czwórkach. Zebranie opinii – losowo wybrana osoba z każdej
grupy. 15min.

8. Wnioski: zapiszcie w zeszytach kilkuzdaniową wypowiedź na temat Rudiego, w której
wykorzystacie podane frazy:
Według mnie jego zachowanie mogło wziąć się stąd, że…
Jego upór związany z odmową uczenia się może być związany z …. 
Gdybym Rudi był moim bratem… 



Lekcja 2. 
Krótka rozmowa o Rudim – być może nie wszyscy, którzy chcieli, zdążyli przeczytać 
swoje wypowiedzi. Teraz mogą się wypowiedzieć.
Na dzisiejszej lekcji spróbujemy opisać tajemnicę innego bohatera. Zapisujemy

 Kim jest Milo?
Nauczyciel prosi uczniów, by notowali swoje uwagi wg schematu poznanego na
poprzedniej lekcji.
Nauczyciel rozdaje fragmenty „Niezwykłej rogatki”. Uczniowie samodzielnie
czytają tekst i uzupełniają notatkę.
Potem rozmawiamy o tym, dlaczego Milo gonił własny cień, czym to mogło być
spowodowane? Gdyby ktoś taki pojawił się w naszej klasie, co by wniósł dobrego,
czego byśmy się od niego nauczyli? Co my moglibyśmy mu pokazać? Czy
musielibyśmy go polubić, żeby zrozumieć jego motywację?
Nauczyciel prosi uczniów, by wymyślili jego historię i wpisali w schemat góry
opowieści. Kiedy plan będzie gotowy, uczniowie mają czas na napisanie
opowiadania.



Zał. nr 1 
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Zał. nr 2 

Zaczął się następny rok szkolny. 
Z Rudim byliśmy sobie coraz bardziej bliscy. Różniło nas wszystko – wiek, wzrost, 

kłopoty, podejście do życia – ale każda z tych różnic, zamiast nas dzielić, pozwalała nam 
odczuć, jak bardzo się lubimy. Ja pomagałem mu uporządkować bezładne myśli, on bronił 
mnie przed bójkami swoją posturą, a zwłaszcza reputacją złego ucznia. „Nic nie można z 
niego wydobyć – powtarzali profesorowie – nigdy jeszcze nie spotkaliśmy takiej zakutej 
pały.” Całkowita nieprzemakalność  Rudiego na naukę budziła nasz podziw. Z nas zawsze 
udawało się nauczycielom coś „wydobyć” jak to bywa z naturami podłymi, zepsutymi, 
podejrzanie skorymi do kompromisów. Z Rudim nie wychodziło im nic. Nieuk doskonały, 
całkowity, modelowy, niereformowalny, stawiał im bezwzględny opór. Stopniowo stał się 
bohaterem tej drugiej wojny, wojny uczniów z belframi. A sankcje dyscyplinarne spadały na 
niego tak często, że jego głowę otaczał dodatkowy nimb: aureola męczeństwa. 

Któregoś popołudnia, kiedy siedział zamknięty w klasie, podając mu przez okno 
ukradziony kawałek chleba, spytałem, dlaczego, nawet ukarany, nadal jest spokojny, 
niezłomny nadal odmawia nauki. 

Eric-Emmanuel Schmitt, Dziecko Noego, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010. 



Zał. nr 3 
 

Był sobie raz chłopiec o imieniu Milo, który nie wiedział, co ma ze sobą począć – nie 
tylko od czasu do czasu, ale na co dzień. 

Kiedy przyszedł do szkoły, chciał wychodzić, a kiedy wyszedł, natychmiast chciał 
wracać. Po drodze myślał o tym, żeby wreszcie znaleźć się w domu, a wróciwszy, chciał znów 
być na zewnątrz. Gdziekolwiek był, chciał znaleźć się gdzie indziej, a jak już się tam znalazł, 
zastanawiał się, czemu właściwie mu na tym zależało. Nic go naprawdę nie interesowało, a 
już najmniej to, co powinno go było interesować.  

- Wydaje mi się, że prawie wszystko, co robię, to zwykła strata czasu – zauważył 
pewnego dnia, wracając zniechęcony ze szkoły do domu. – Nie ma sensu uczyć się 
rozwiązywania nikomu niepotrzebnych zadań, odejmować od siebie rzepy, szukać na mapie 
Etiopii albo wkuwać, jak się pisze gżegżółka. – A ponieważ nikt nie zadał sobie trudu, by 
wytłumaczyć mu, że jest inaczej, uważał, że cały proces dążenia do wiedzy to największa 
strata czasu ze wszystkiego. 

Norton Juster, Niezwykła rogatka, wyd. Bertelsmann Media, Warszawa 2001. 



Zał. nr 4 

Schemat góry opowieści 

komplikacje 

np. nieprzewidziana sytuacja, 

któryś z bohaterów działa nie tak, jak się spodziewano 

zawiąż akcję 

coś gdzieś zaczyna się dziać

rozwiąż problem 

udaje się znaleźć rozwiązanie 

prze staw bohatera 

np. kim jest, co lubi, jak wygląda,  zakończ historię 
czym się wyróżnia        zamknij wątek 


