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Witajcie  

 

Mam nadzieję, że poprzednie zadanie nie sprawiło problemów. 

Już 16 osób zalogowało się na stronie WSiP    

Myślę, że wkrótce dołączą pozostałe osoby. 

 

Ci, którzy już się zalogowali mogą:  

 wejść w zakładkę podręczniki, 

 wybrać podręcznik, 

 wybieramy obrazek Kształcenie literackie i kulturowe 

 po lewej stronie spis treści (najechać kursorem)   dział Mieć czy być 

 jak w przyszłości będziecie chcieli przeczytać kolejną lekcję, w prawym 

dolnym rogu pokazuje się napis Następna lekcja 

Gotowe   

 

W podręczniku znajdziecie dodatkowe informacje, Można zapoznać się z 

wstępem do działu. 

 

Wpisałam do dziennika oceny za wypracowanie klasowe z „Latarnika” i za 

recenzję, którą większość przesłała. Nad tą formą wypowiedzi będziemy musieli 

jeszcze popracować. Pamiętamy, że recenzja to nie jest streszczenie. 

 

Przypominam, że materiał, który dostajecie, możecie dzielić na części. Aby Wam 

to ułatwić, będę podawała dni tygodnia, kiedy możecie zrobić zadania. 

 

Notatki robicie w zeszycie  i w zeszycie lektur. Podaję, które zapisujecie w 

zeszycie lektur.  Notatek nie  musicie mi   przesyłać. Czasami sama wybiorę 

uczniów i poproszę o przesłanie zdjęć notatek.  Warto je robić a bieżąco   

Notatki przydadzą się nam w klasie 8. 

      Teraz czas na nowy temat: 



Wtorek: 

 

Temat: Na czym polegała wewnętrzna przemiana Ebenezera Scrooge'a? 

 

Dziś zajmiemy się głównym bohaterem „Opowieści wigilijnej”.  

Będziemy zbierać informacje na jego temat. 

Wyszukajcie w tekście fragmenty charakteryzujące głównego bohatera. 

 

Przypomnij sobie: 

Narrator może bezpośrednio nazwać cechy bohatera. Możemy również określać 

cechy wynikające z zachowania bohatera i z wypowiedzi innych postaci. 

Przepisz do zeszytu: (tę część napisaną na zielono) 

 

Charakterystyka bezpośrednia – narrator wprost nazywa cechy charakteru 

bohatera ( „był to skąpiec”) 

Charakterystyka pośrednia – o cechach postaci wnioskujemy na podstawie 

jej słów, postępowania,  wypowiedzi innych bohaterów („Nie śmiał biedak 

podłożyć więcej, ponieważ kosz z węglami stał w pokoju pryncypała, a ilekroć 

poważył się wejść z łopatką po węgle, Scrooge wyrzucał mu, że go rujnuje”). 

 

Zastanówcie się;  

 Jak Scrooge traktował święta?  

 Jak traktował ludzi? 

 Co było celem jego życia? 

Odpowiedź zapisz w zeszycie lektur. 

 

 Jakie duchy ukazały się bohaterowi i co każdy z nich mu pokazał? 

 

Przepisz do zeszytu  lektur i uzupełnij tabelę: 

Duch …………. Duch …………. Duch …………. Duch …………. 

Pokazał: 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………. 

Pokazał: 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………. 

Pokazał: 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………. 

Pokazał: 

………………… 

………………… 

………………… 

…………………. 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

 Jakie  emocje towarzyszyły wizytom kolejnych duchów? 

 Na czym polegała przemiana Scrooge'a? 

 Jakie były jej przyczyny? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie lektur. 



Jakie rady moglibyście udzielić Scrooge’owi, aby jego życie było wartościowe 

i by przestrzec go przed powrotem do dawnych nawyków? 

 

Zapiszcie jedną   radę do zeszytu. 

 

 

 
 

 

Środa: 

Temat: Piszemy charakterystykę Ebenezera Scrooge'a.   

 

Przypomnijmy sobie plan charakterystyki: 

1. Przedstawienie postaci.   

2. Opis wyglądu zewnętrznego. 

3. Cechy: usposobienia, umysłu, charakteru (zalety i wady) i ich uzasadnienie.  

4. Ocena postaci. 

 

W przypadku Scrooge'a musimy pamiętać o jego przemianie, więc zmienimy 

nieco plan: 

 

1. Przedstawienie postaci. ( Kim był?   Czy miał rodzinę? Czy był zamożny? 

Gdzie mieszkał? W jakich warunkach?) 

2. Opis wyglądu zewnętrznego. 

3. Jaki był na początku książki? Cechy: usposobienia, umysłu, charakteru 

(zalety i wady) i ich uzasadnienie. (odwołujemy się  też do poprzedniego 

tematu:  Jak traktował ludzi? Jaki odnosił się do świąt?  Co było jego celem 

w życiu?) 

4. Co było przyczyną przemiany? 

5. Jaki był po przemianie?  

6. Ocena postaci. 

 

 



Pamiętamy, że: 

 Charakterystyka to nie jest wyliczanka cech. 

 Cechy uzasadniamy. W jakich okolicznościach bohater wykazał się daną 

cechą. 

 Możemy umieścić w niej cytat z książki.  

 Ocena postaci to nie jest powtórzenie cech.  

 Ocena postaci powinna być uzasadniona. 

 Unikamy powtórzeń. 

 

 
 

Charakterystykę możecie napisać na komputerze. Proszę mi ją przesłać na adres: 

malgorzatawoj7@o2.pl  

 

Czekam do  wtorku 7.04.2020r. do godziny 17.00 

 

Jeśli macie pytania, możecie się ze mną skontaktować na grupie lub poprzez 

pocztę.   

 

Życzę miłej pracy   

 

Pozdrawiam Was serdecznie  

 

 

mailto:malgorzatawoj7@o2.pl


 


