
KLASA Va – język polski (piątek – 3 kwietnia)

Moi drodzy Uczniowie! 
To już ostatnie zajęcia dotyczące lektury. Mam nadzieję, że tematyka utworu, który ma ponad 100
lat,  okazała  się  dla  Was,  mimo  wszystko,  zajmująca  i  pouczająca,  Proszę  o  zapamiętanie
najważniejszych  treści  dotyczących:  autora  utworu,  gatunku  literackiego  i  jego  wewnętrznej
kompozycji, pojęcia filantropii i ogólnie – bardzo wychowawczych treści.

Temat: Co pan Tomasz zobaczył w oczach dziewczynki? Rozmawiamy o tym, jak wygląda
świat niewidomych dzieci.

I. Na początku proponuję, abyście przypomnieli sobie ludzkie zmysły.  Podpowiadam, że jest ich 5.
Brawo! Oczywiście chodzi o: wzrok, słuch, węch, dotyk i smak.
A teraz  pytanie,  tylko  proszę  Was  o  poważne  zastanowienie:  „Który,  spośród  wymienionych
zmysłów jest według Ciebie najważniejszy? Taki, bez którego trudno byłoby Ci się obejść?
 Jestem przekonana, że większość z Was (jeśli nie wszyscy) wskazała  wzrok.  Dlaczego? Ba jak
wyobrazić  sobie  świat  bez  możliwości  doświadczenia  jego  piękna?  Jak  funkcjonować  wśród
bliskich, kochanych osób i nigdy ich nie zobaczyć? Czy jednak rzeczywiście świat niewidomych
ludzi  jest  tak  beznadziejnie  pozbawiony  barw i  zupełnie...smutny?  Czy jest  może  sposób,  aby
„oglądać,  nie  widząc”?  To nad  tym zastanowimy się  na  dzisiejszej  lekcji,  konfrontując  nasze
przemyślenia z treścią lektury.

II. Jako notatkę do zeszytu proponuję sporządzenie tabelki:

NOTATKA:

ŚWIAT NIEWIDOMEJ DZIEWCZYNKI

Jaki jest? Co go wypełnia?
- smutny, -dźwięki  w  kamienicy,  kroki,  rozmowy,
 - mały, ograniczony do mieszkania, odgłosy życia,
- ciemny, - zapachy,
- pusty -wrażenia  zmysłowe,  np.  ciepło  promieni  
– samotny( mama jest zapracowana, a taty nie  słonecznych,
ma wcale), - samotne zabawy, np. lalką,
- pozbawiony przyjaciół, kontaktu z dziećmi, - nasłuchiwanie w oknie,

Czego w nim brakuje?
- wrażeń,
- ruchu,
- samodzielności,
- różnicy między nocą a dniem,
- kontaktu z innymi ludźmi,
- możliwości wyjścia z domu i poznawania nowych miejsc,
 
……………………………………………………………………………………………………….
Proszę, zastanówcie się, czy były takie rzeczy, które bohaterce lektury sprawiały radość?

NOTATKA:
Co sprawia jej radość?
- dźwięk katarynki,
- muzyka,



- dodatkowe wrażenia i bodźce,
- kontakt z ludźmi,
- zabawa,
- ruch, taniec przy muzyce,
……………………………………………………………………………………………………….
I kolejne pytanie: Z czym skojarzyć możemy rzeczy, które dla ociemniałego dziecka były źródłem
radości?  Skojarzeń  może  być  oczywiście  bardzo  dużo,  zdecydowanie  odległych.  Ale  jak
zauważacie, te drobne, dla nas być może na co dzień niezauważalne rzeczy, dawały dziewczynce
radość,  bo  były  jej  formą  postrzegania  świata  i  komunikowania  z  ludźmi.  Uruchamiając  inne
zmysły,  mała  bohaterka  mogła  tworzyć  w  wyobraźni  albo  odtwarzać  z  pamięci  obrazy
rzeczywistości oraz wyobrażenia bliskich. Ten zupełnie inny od naszego obraz był dla niej źródłem
radości. 

Zadanie domowe (środa – 8 kwietnia)

 Wyobraź sobie, że jesteś małą bohaterką „Katarynki”. Wprowadziłaś się do kamienicy, w
której mieszka pan Tomasz. Właśnie ją poznajesz. Opowiedz o swoich wrażeniach i uczuciach,
Zastosuj narrację pierwszoosobową. Twoja praca powinna mieć co najmniej 15 zdań.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego weekendu, I. Kornaś


