Klasa VI- 24 marca 2020r.
Temat lekcji: Jak zmieniła się Ania podczas pobytu na Zielonym Wzgórzu?
1. Zmiany w wyglądzie:
- włosy po niefortunnym zabiegu farbowania i obcięciu, gdy odrosły ściemniały i uzyskały
kasztanową barwę;
- sylwetka nie była już tak wychudzona, lekko się zaokrągliła;
- cera nabrała delikatnej, mlecznej barwy;
- piegi zbladły;
- dziewczynka zaczęła ubierać się gustownie.
Synonimy: gustownie, modnie, elegancko.
2. Zmiany w zachowaniu:
- nauczyła się panować nad emocjami i wypowiadanymi słowami;
- stała się odpowiedzialna i pracowita;
- starała się trzymać na wodzy swoją fantazję.
3. Na czym polegało leczenie z wad?


Przeczytaj poniższy fragment lektury, a następnie uzupełnij tabelę. Dwa ostatnie przykłady
wpisz , odwołując się do całej lektury. ( poniższego tekstu nie przepisujemy)

„ Odkąd przybyłam na Zielone Wzgórze popełniam bezustannie głupstwa, lecz każde z nich pomogło
mi wyleczyć się z jakiejś wady. Zdarzenie z broszką ametystową nauczyło mnie nie ruszać cudzych
rzeczy , które nie są moją własnością. Strach, jakiego doznałam w Lesie Duchów, wskazał mi, że
należy wyobraźnię trzymać na wodzy. Pomyłka z kroplami walerianowymi wyleczyła mnie
z nieuwagi przy zajęciach w kuchni. Ufarbowanie włosów uleczyło mnie z próżności. Obecnie nigdy
nie myślę o swoich włosach i swoim nosie…a przynajmniej bardzo rzadko. (…) Jestem pewna, że
Maryla wnet zobaczy we mnie wielkie zmiany.”
Wydarzenie
Zniknięcie broszki ametystowej Maryli.
Wędrówka przez Las Duchów.
Ciasto z kroplami walerianowymi.
Ufarbowanie włosów.
……………………………………………..
……………………………………………

Czego nauczyło Anię?

Każdy z nas popełnia w życiu błędy, bo nie ma ludzi nieomylnych. Powinniśmy wzorem Ani uczyć
się na swoich błędach.
Pamiętaj: „ Mądry człowiek uczy się na swoich błędach. Sprytny na cudzych. Głupi nie uczy się wcale
i wciąż popełnia te same błędy, licząc na inny rezultat.”

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 24 marca.
Z dzisiejszej lekcji proszę przesłać wypełnioną tabelę. renata.napieraj77@onet.pl

