
 

Etyka 
10 czerwca 2020 r. 

Temat: Czy można dogonić jutro? 

(temat przeznaczony jest na dwie jednostki lekcyjne)  

Tok zajęć: 

1. Ćwiczenie. Zamknij oczy, wyobraź sobie tę chwilę. Jak wygląda? Czy ma jakiś za-

pach, melodię? Jak się czujesz w tej chwili? Możesz zapisać swoje wyobrażenia na 

kartce. 

2. Przeczytaj opowieść o chłopcu, który próbował „dogonić jutro” (załącznik nr 1). Od-

powiedz na poniższe pytania: 

– Kim jest bohater opowiadania i czym się zajmuje? 

– Jaki problem ma bohater? Co czuje, gdy goni jutro? 

– Na co nie ma czasu? Czego nie potrafi? 

– Czy Runny jest szczęśliwy? Dlaczego? 

– Czy można dogonić coś, co się dopiero zdarzy? 

– Czy warto bez przerwy myśleć o jutrze? 

– Jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy ludzie gonili jutro? 

– Czy ludzie w takim świecie byliby szczęśliwi? Czy potrafiliby docenić chwilę? 

– Czy mogliby realizować swoje cele, marzenia? 

Podsumowanie: 

Czy można dogonić jutro? Dokończ zdanie: Aby nie gonić za jutrem, warto dziś.... 

3. Zadanie do wykonania na ocenę - praca domowa: 

W jaki sposób postąpi Runny? - wymyśl dalszy ciąg historii Runny'ego i przedstaw for-

mie kilku (4-5) zdań. 

Zadanie prześlij do mnie mailem Czas wykonania zadania - 14.06.2020 r. 

  



Załącznik nr 1  

Runny dogania jutro 

Był sobie raz chłopiec, który nazywał się Runny. Chłopiec ten zawsze gnał, ponieważ chciał 

dognać jutro. Zawsze bardzo się spieszył, bo gonił jutro. Był na tropie jutra! 

Biegł całą noc, żeby dotrzeć do jutra. Kiedy docierał do jutra, spoglądał z ulgą. O, nie. Wcale 

nie dopędził jutra. Jutro było dopiero jutro, więc jutra jeszcze tu nie było. 

- Co?- dziwił się Runny.- Nie dogoniłem jutra! Muszę biec! Biec! Runny natychmiast rozpo-

czął gonitwę jutra na nowo. 

Chciał pokazać, jak prędko potrafi biec. Więc gnał całą noc. Spanie wcale go nie zajmowało. 

Słońce właśnie wschodziło i było jeszcze czerwone. Runny dopędził następny dzień. To wła-

śnie było jutro - Runny'emu się powiodło. 

Właśnie spotkał kilku ludzi, którzy dopiero co wstali. Spało im się dobrze, więc odpowiedzieli 

Runny'emu: - Dzień dobry! 

Czy to jutro?- spytał Runny. 

Nie , to bardzo wczesny ranek- odpowiedzieli. - Jutro będzie dopiero jutro. 

Żeby było jutro, trzeba przespać jedną noc - dodali. 

Runny nie chciał spać. Runny chciał dopaść jutro najprędzej jak tylko mógł. Może nie biegł 

wystarczająco szybko? 

Nie, nie mógł w to uwierzyć, bo przecież biegł najprędzej jak potrafił. Podskoczył i znowu 

pobiegł. 

Runny chciał biec całą noc. Może zwolnił odrobinę, gnając nocą. Na tym musiał polegać po-

pełniony błąd. Żeby go naprawić, Runny musiał biec nocą szybciej. Kiedy inni spali, Runny 

nie spał. Biegł bardzo prędko. 

Nadal biegnie. Runny nigdy nie je - nie ma na to czasu. Runny dogania jutro. 

(Cyt. za: B. Hesse: Runny dogania jutro, w: Europejska Filozoficzna Gazeta Dzieci „100", 

nr 7/1999, przeł. Beata Elwich) 

 

 


