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TEMAT: Czy warto budować mur wokół siebie? Stanisław Sojka „Tolerancja”.

Witam Cię Szymonie, witam Cię Michale!

 Wyjaśnij pojęcie „tolerancja” i „dyskryminacja”. Podaj przykłady zachowań dyskryminujących oraz 

stereotypowych. Zwróć uwagę na poniższą ilustrację:

Przeczytaj wiersz Stanisława Sojki „Tolerancja” i posłuchaj piosenki:

TEKST PIOSENKI: TOLERANCJA

Dlaczego nie mówimy o tym,

Co nas boli otwarcie?

Budowa ściany wokół siebie

Marna sztuka.

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.

Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.



Na miły Bóg.

Życie nie tylko po to jest, by brać.

Życie nie po to, by bezczynnie trwać.

I aby żyć, siebie samego trzeba dać.

Problemy twoje, moje,

Nasze boje, polityka,

A przecież każdy włos,

Jak nasze lata, policzony.

Kto jest bez winy,

Niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.

Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.

Na miły Bóg.

Życie nie tylko po to jest, by brać.

Życie nie po to, by bezczynnie trwać.

I aby żyć, siebie samego trzeba dać.

Na miły Bóg.

Życie nie tylko po to jest, by brać.

Życie nie po to, by bezczynnie trwać.

I aby żyć, siebie samego trzeba dać.

Na miły Bóg.

Życie nie tylko po to jest, by brać.

Życie nie po to, by bezczynnie trwać.

I aby żyć, siebie samego trzeba dać.

 Tekst uczy wrażliwości, otwarcia na problemy innych ludzi. Raj realizuje się jakby już tu na ziemi – 

bez drugiego człowieka jest niemożliwy do osiągnięcia. Pieśń Sojki dotyczy przede wszystkim 

człowieka. Tekst skłania do refleksji o życiu. Język utworu jest prosty, pozbawiony ozdobników 

poetyckich. Nastrój pogodny. Bohaterem lirycznym i adresatem jest człowiek.

Podsumowanie

https://www.youtube.com/watch?v=4wTJEeBqx7w

TOLERANCJA – FILM

https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ

Rafał Pawelec-Tolerancja

https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY

Jesteśmy różni - jesteśmy równi (1 nagroda)

Przyjrzyj się poniższym plakatom. Następnie odpowiedz na pytanie, czym charakteryzuje się postawa 

tolerancji?

https://www.youtube.com/watch?v=4wTJEeBqx7w
https://www.youtube.com/watch?v=3i5VwheHszY
https://www.youtube.com/watch?v=47UOCjY7ZjQ


                  

                    



 Jak rozumiesz poniższy obrazek?

źródło: https://pl.pinterest.com/pin

htt

ps://cytaty.pl/fragmenty-z-ksiazek/66500,10-cytatow-o-tolerancji-ktore-warto-przemyslec.html

Sprawdź, kiedy obchodzimy Dzień Tolerancji. Wykonaj plakat, który będzie związany z utworem 

Stanisława Sojki. Umieść na nim fragment wiersza.
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