
Kazimierz Śladewski   

Zieleń 

Zazieleniała w sitowiu łódź, 

zazieleniały w łodzi sieci, 

jakby je oplótł przybrzeżny bluszcz 

z zieloną muzyką świerszczy. 

        Zielona żaba plusnęła gdzieś,  

        Zielony motyl zawisł nad wodą 

        i do zielonych podeszły strzech 

        drzewa z bliskiego ogrodu… 

Zielonym wozem nadjechał z mgły 

Chór kolorowych śpiewaków 

I zaczął się na raz – dwa – trzy 

Zielony koncert ptaków. 

Utwór poetycki interpretujemy, czyli próbujemy opowiedzieć, o czym mówi wiersz. Mamy 
prawo do bardzo swobodnych i indywidualnych skojarzeń. Wiersz to nie przepis na ciasto 
(konkretny i precyzyjny) i daje nam sporo swobody w odczytywaniu tego, „co poeta ma na 
myśli”.  

Dużo bardziej konkretna jest analiza wiersza, czyli przyglądanie się temu,  jak wiersz jest 
napisany. Czy ma zwrotki, rymy, jakie środki stylistyczne wykorzystał poeta w swoim 
utworze.  

Wiersz „Zieleń” podzielony jest na trzy zwrotki, czterowersowe, posiada też rymy, ale nie 
takie idealnie dopasowane, tylko podobne, czyli niedokładne. 

Środki stylistyczne: 

Powtórzenie – celowe, wielokrotne użycie w tekście wyrazu lub sformułowania, aby 
podkreślić ważne treści, ułatwić wyobrażenie sobie opisywanej sytuacji, stworzyć nastrój, 
nadać rytm. 

W wierszu Zieleń zieloność otaczającej  nas przyrody  (staw, ogród, sitowie, drzewa, nawet 
łódka i dachy ) jest wszechobecna, stanowi najważniejszą i dominującą cechę opisywanego 
świata i dla tego słowo zieleń powtarza się tyle razy  -  rzeczownik: zieleń; czasowniki: 
zazieleniała/ -ły; przymiotniki: zielony, zielona; zielonych. 

Epitety – określenie rzeczownika,  np. przybrzeżny bluszcz, 

                 ………………………………………,………………………………..........,………………………………………  

                 ……………………………………..,……………………………………..,……………………………………….. 



Porównanie - „ coś, jak coś”  

„Zazieleniały w łodzi sieci, 

jakby je oplótł przybrzeżny bluszcz” 

Metafora (przenośnia) – sformułowanie, którego nie odczytujemy dosłownie. 

I               „ oplótł przybrzeżny bluszcz 

                 z zieloną muzyką świerszczy”. 

II              „……………………………………………………………………………………………. 

                  …………………………………………………………………………………………….” 

III              „Zielonym wozem nadjechał z mgły 

                  Chór kolorowych śpiewaków” 

 

Zadanie domowe:  

Wyjaśnij, co oznaczają te kolorowe metafory: 

a) patrzeć przez różowe okulary 
b) myśleć o niebieskich migdałach 
c) mieć czarne myśli 
d) mieć zielono w głowie 
e) mieć złote serce 

 
Uwaga! 
Nie przysyłamy zad. domowego, przeczytamy sobie na lekcji we środę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


