
Klasa Va (czwartek – 14 maja)

Dzień dobry ponownie! Dzisiejsza lekcja nadal dotyczy lektury.. Analizujemy kolejną tajemnicę.

Temat: Tajemnica druga: dziecko.

1. Na początku zajmiemy się główną bohaterką – Mary Lennox. Zaczniemy od jej pobytu w domu
rodzinnym w Indiach.  Otwórzcie  książki  i  przypomnijcie  sobie,  co  na temat  Mary napisano w
rozdziale pierwszym, czego się o niej dowiedzieliśmy?.

NOTATKA:

Mary – fakty:
- urodziła się w Indiach,
- była mała, chuda,
- miała jasne, rzadkie włosy oraz żółty kolor cery,
- często zapadała na zdrowiu,
- ojciec był na stanowisku rządowym, wiecznie zapracowany, sam chory,
- matka – bardzo piękna, lubiła przyjęcia i zabawy, dbała tylko o siebie, zupełnie nie interesowało
jej dziecko,
- wychowywała ją Hinduska Ayah,

Mary – cechy:
- nieznośna,
- despotyczna, (lubiła wydawać rozkazy, chciała, by spełniano każde jej żądanie)
- samolubna,
- niesympatyczna,
- często wpadała w złość, a nawet histerię
………………………………………………………………………………………………………

Gdybyśmy  teraz  spróbowali  zestawić  powyżej  zapisane  dwie  części  notatki,  zauważylibyśmy
następujące rzeczy:
 Obraz małej Mary (przypominam – spędziła w Indiach 9 lat) wypada co najmniej nieciekawie:
brzydka i nieznośna. Oczywiście,  uroda to kwestia gustu,  ale jeśli  chodzi o zachowanie,  to w
przypadku dziecka zawsze jest czymś warunkowane . Mary miała wszelkie prawo być nieznośna i
niesympatyczna, ponieważ od urodzenia nie zaznała ciepła matczynej miłości. Mało tego – matki
prawie nigdy nie widywała. Zatem do notatki o cechach Mary zapisać możemy jeszcze:

NOTATKA:
Mary – cechy : (ciąg dalszy)
- samotna,
- nieszczęśliwa,
- zagubiona,
- niekochana,
……………………………………………………………………………………………………..

Wiecie, iż dziewczynka określana była mianem „dziwne dziecko”. Dowiedzieliście się także, że
taki jej odbiór spowodowany był tym, że nie miała „prawdziwego domu”, tzn. takiego, w którym
panowałyby: miłość, radość , wzajemna troska i szczęście.



Jako zadanie domowe spróbujcie uzupełnić następujący wniosek:

WNIOSEK:

Na dzisiejszej lekcji zrozumiałem/zrozumiałam, że każdy człowiek potrzebuje……………………..
…………………………………………. To, jaki jest, kim jest, jak się zachowuje, zależy często od
…………………………………………………………… . Chciałbym/chciałabym, aby …………...
………………………………………………… , Wiem na pewno, że ……………………………….
…………………………………………………. .

Klasa Va  - język polski (piątek – 15 maja)

Dzisiaj druga część tego samego tematu. Lekcja nadal dotyczy Mary.

Temat: Tajemnica druga: dziecko.

Na początku spróbujcie sięgnąć pamięcią najdalej jak potraficie (przypuszczam, że do czasu, gdy
mieliście  ok.  3,  4  lat).  Przypomnijcie  sobie,  jacy  wtedy  byliście,  co  robiliście,  jak  się
zachowywaliście? Z pewnością będą to spostrzeżenia następujące:

- byłem/byłam mała,
- potrzebowałem/potrzebowałam opieki,
- często trzymałem/trzymałam się ręki mamy,
- nie oddalałem się/ nie oddalałam od domu,
- nie potrafiłem/nie potrafiłam samodzielnie wykonać wielu rzeczy,
- nie umiałem/nie umiałam czytać i pisać, umiejętnie kontaktować się przez telefon, korzystać z
komputera,  zrobić sobie kanapek itp.

Z czasem zdobyliście dużo umiejętności. W szkole, codziennie przebywając wśród rówieśników,
nauczyliście  się  wykonywać  wiele  rzeczy,  nabyliście  różnych  nawyków,  czyli  zachowań,  które
także wynosicie  z domu. Takie nawyki (czyli to, co utrwalone), czasami bardzo ciężko zmienić.

W takim razie zastanówmy się, jak było w przypadku Mary:
- rosła w domu bez miłości,
- nie miała kolegów ani przyjaciół,
- rodzice nie powiedzieli jej, jak powinna postępować,
-  nie nauczyli jej podstawowych czynności,

Zatem Mary wyniosła z domu nawyki – niekoniecznie dobre. Wracając do pierwszego polecenia,
czyli przypomnienia sobie waszych zachowań, gdy byliście młodsi i porównania ich do tego, jacy
jesteście obecnie, jak również podsumowując rozważania o Mary, możemy wyciągnąć wniosek:
Człowiek jest jak roślina, rośnie i ulega przemianie (od kiełka do pięknego kwiatu, owocu itp.)

NOTATKA:
„...wszystko rośnie, kiełkuje wolno, jak wolno zmienia się Mary”.

………………………………………………………………………………………………………………………
No właśnie , Mary uległa przemianie. Z poprzedniej lekcji wiecie, że obraz dziewczynki w Indiach
nie był atrakcyjny. Jako nieznośną, leniwą i samolubną postrzegano ją także na początku  w Anglii. 
Wyobraźcie sobie różę (można wydrukować i wyciąć lub narysować w zeszycie).



 Ma: kwiat, liście, kolce, łodygę i podłoże. Porównajmy ten kwiat do Mary.  Wiemy, że zarówno w
Indiach jak i na początku w Anglii dziewczynka często „używała swych kolców”. Z czasem jednak
rozkwitła i zachwycała zarówno charakterem jak i urodą. Zupełnie jak róża. 

Zastanówmy się nad kilkoma rzeczami:
- Co wpłynęło na przemianę dziewczynki?
- Czego się nauczyła podczas pobytu w domu lorda Cravena?
- Co musiała przezwyciężyć, aby się zmienić?
- Jakich cech nabyła bohaterka?

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy skorzystać z tekstu lektury albo z zasobów swojej pamięci.
Zapiszcie dalszą część notatki.

NOTATKA:

Jakich cech nabyła? 
Płatki i kwiat:
radosna, energiczna, sympatyczna, miła, życzliwa, kochała przyrodę, współczuła ludziom,

Co musiała przezwyciężyć? 
Kolce:
złość, brak sympatii do ludzi, egoizm, despotyzm, wygodnictwo, próżność (poczucie, że jest lepsza
od innych)

Czego się nauczyła?
Liście, łodyga:
Tego, że jest  zdolna do okazywania sympatii,   potrafi  współczuć ludziom, nie  może traktować
innych wyniośle, wrażliwości, a nawet ciężkiej pracy.

Co na to wpłynęło?
Podłoże:



Odnalazła  tajemniczy  ogród,  poznała  jego  tajemnicę,  zaprzyjaźniła  się  z  Dickiem,  rozwiązała
zagadkę płaczu (poznała Colina) itp.

Jako zadanie domowe (na przyszły piątek – 22 maja) napiszcie dłuższą wypowiedź (półtorej strony)
na temat przemiany Mary. Zacznijcie od słów:

Podziwiam Mary Lennox….

Bardzo proszę, abyście nie korzystali z internetu. Przykro mi będzie wpisać złe oceny. 
Pozdrawiam, Izabela Kornaś


