Klasa VI- 23 marca 2020r.
Temat lekcji: Jaką dziewczynką była Ania?
1. Przedstawienie postaci:
- główna bohaterka lektury
-osierocona przez rodziców, gdy miała trzy miesiące
- osamotniona
- nie zaznała ciepła rodzinnego
- zanim trafiła na Zielone Wzgórze, mieszkała w sierocińcu bądź w rodzinach, w których musiała
pracować na swoje utrzymanie, opiekując się młodszymi dziećmi
- bezskutecznie poszukiwała swojego miejsca na ziemi
2. Jak wyglądała Ania Shirley?
- nie akceptowała swojego wyglądu
- uważała, że jest brzydka
- miała kompleksy z powodu rudych włosów i piegów
- irytowało ją przezwisko Marchewka
- piegowata, blada cera
- chuda sylwetka
3. Jak zachowywała się Ania Shirley?
Uzupełnij brakujące elementy tabeli.
Cecha

Uzasadnienie

………………………

Dziewczyna nie umiała panować nad emocjami. Reagowała bardzo
gwałtownie, szczególnie na uwagi dotyczące jej wyglądu. Gdy
Gilbert nazwał ją Marchewką, bez namysłu rozbiła tabliczkę na jego
głowie, czym naraziła się nauczycielowi.

szczera

Ania zawsze mówiła, co myślała, często nie licząc się ze słowami.
Miała odwagę głośnego wyrażania swoich poglądów. Nie zawahała
się zganić pani Linde, gdy ta skrytykowała jej wygląd.

gadatliwa

ambitna

Uparcie dążyła do wyznaczonych celów. Uczyła się systematycznie,
aby zwyciężyć w rywalizacji w nauce z Glibertem.

marzycielska

Ania często uciekała w świat marzeń. Miała wiele pragnień. Śniła
m.in.o prawdziwej przyjaciółce, o rodzinie, o kasztanowych
włosach czy sukni z bufiastymi rękawami. Wierzyła, że pragnienia
te się urzeczywistnią.

rozkojarzona

Bohaterka często bywała rozkojarzona, a to z powodu skłonności do
fantazjowania. Często z powodu bujania w obłokach, popadała
w różna tarapaty. Fantazjując, nie umiała skoncentrować się na
codziennych czynnościach. Obserwujemy to chociażby wtedy, gdy
przypadkowo upija Diany lub gdy dodaje do ciasta kropli
walerianowych

4. Korzystając ze słownika synonimów( dostępny online) do każdego przymiotnika dopisz synonim.
-impulsywna- ………………………………………..
- szczera- …………………………………………….
- gadatliwa- …………………………………………
- ambitna- ……………………………………………
- marzycielska- ……………………………………..
- rozkojarzona- …………………………………….

Drogi Szóstoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe
tematy. Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie tematy lekcji i podane informacje Powyższe
zadania proszę wykonać 23 marca. Tylko wybrane przeze mnie zadania będziecie
przesyłali na adres: renata.napieraj77@onet.pl Z dzisiejszej lekcji proszę przesłać zadanie 4.

