
Klasa Va – język polski (poniedziałek, 11 maja)

Witam Was serdecznie i zapraszam do omówienia lektury „Tajemniczy ogród”.

Temat: Pierwsze spotkanie z bohaterami „Tajemniczego ogrodu”.

1.  Na początku  proszę,  abyście  ocenili  lekturę:  czy  dostarczyła  wam miłych,  czy  odwrotnie  –
nieprzyjemnych wrażeń (5 zdań do zeszytu).

Lektura „Tajemniczy ogród” -……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Następnie określimy  elementy świata przedstawionego utworu.  Jak pamiętacie, są to: czas,
miejsce akcji, bohaterowie oraz wydarzenia.
Prosiłam Was o zaznaczenie odpowiednich fragmentów, dlatego ufam, iż wszyscy wiecie, że akcja
książki toczy się w  drugiej połowie XIX wieku, na przestrzeni kilku miesięcy, kiedy to główna
bohaterka – Mary Lennox – spędza początkowo czas w domu rodzinnym w Indiach, a następnie u
swego wuja w Anglii. Tam też rozgrywają się wydarzenia powieści. 

NOTATKA:

Czas akcji – II połowa XIX wieku
Miejsce akcji  - Indie, następnie Anglia
Bohaterowie:  Mary Lennox,  pani  Lennox,  kapitan Mac Grew, Ayah,  Barney,  pastor  Crawford,
pani Medlock,  Basil,  pan  Roach,  Pitcher,  Martha  Sowerby,  Ben  Weatherstaff,  Dick, Susan
Sowerby, Colin Craven, doktor Craven, pięlęgniarka, lord Archibald Craven.
Zdarzenia:
Indie::
1. Wybuch cholery i śmierć  najbliższych.
2. Pobyt Mary u pastora.
3. Wyjazd do Anglii.

Anglia:
1. Poznanie domu i jego mieszkańców.
2. Płacz w nocy.
3. Odkrycie tajemniczego ogrodu.
4. Wyjawienie chłopcu tajemnicy ogrodu.
5. Poznanie tajemnicy domu.
6. Przemiana „małego radży”.
7. W oczekiwaniu na powrót ojca.
8. Spotkanie z synem.

…………………………………………………………………………………………………………

3. Po zapisaniu notatki,  bardzo proszę,  abyście według podanych punktów opowiedzieli  swoim
najbliższym o zdarzeniach w lekturze.



Klasa Va – język polski (wtorek – 12 maja)

Zanim zaczniemy odkrywać tajemnice opisane w lekturze, najpierw popracujemy z samym słowem
„tajemnica”.

Temat: Uwaga! Tajemnica.

1. Pierwsze zadanie to próba wyjaśnienia pojęcia.

NOTATKA:

Tajemnica – to inaczej sekret, jakaś zagadkowa, niezbadana rzecz, która nie powinna wyjść na jaw.

2. Drugie – to zgromadzenie związków frazeologicznych ze słowem tajemnica:

NOTATKA:
wyznać, zdradzić komuś tajemnicę,
otoczyć coś tajemnicą,
dochować tajemnicy,
zachować tajemnicę,
dopuścić kogoś do tajemnicy,
uchylić rąbka tajemnicy,
trzymać, chować coś w tajemnicy

Waszym zadaniem jest wykonanie ilustracji do jednego z zapisanych frazeologizmów (takiej, aby
druga osoba mogła się domyślić, że o takie powiedzenie chodzi).

3.  Po  trzecie  spróbujcie  ułożyć  4  zdania  na  temat  bohaterów  lektury  i  z  wykorzystaniem
powyższych związków:

Mary Lennox ………………………………………………………………………………………
Colin Craven……………………………………………………………………………………….
Pani Madlock……………………………………………………………………………………….
Lord Archibald Craven …………………………………………………………………………….

Ilustrację i ułożone zdania prześlijcie (dodatkowe plusiki).
Pozdrawiam, I. Kornaś


