Klasa VII- język polski – 7 maja 2020r.
Temat: Odwiedziny trzech duchów.
1. Korzystając z tekstu lektury, uzupełnij tabelę – wygląd drugiego i trzeciego ducha. Uważnie
przeczytaj informacje zapisane w tabeli. Kto nie ma lektury w wersji książkowej, może skorzystać
z wersji online:
http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/opowiesc_wigilijna_tekst.pdf
Nazwa ducha
Wygląd ducha
Duch
Wigilijnej - starzec wielkości
Przeszłości
dziecka
- białe włosy opadające
na ramiona
- twarz bez zmarszczek
- muskularne ramiona
świadczące o
nadzwyczajnej sile
- śnieżnobiała tunika
w kwiaty z lśniącym
pasem
- w ręku gałązka
zielonego ostrokrzewu
- jaskrawe światło
wytryskujące z czubka
głowy

Co pokazał?
- samotna Wigilia chłopca
w szkole
- spotkanie z ukochaną
siostrą
- praca u dobrodusznego u
Fezwiga szanującego
pracowników
i świętującego wraz
z nimi Boże Narodzenie
- rozstanie z narzeczoną
i widok szczęśliwej rodziny
ukochanej.
o narzeczonej

Duch
Tegorocznego
Bożego
Narodzenia

- rodzinne życie Boba

W jakim celu?
- przypomnienie
o smutku
doświadczonym
w dzieciństwie,
o zmarłej siostrze
i siostrzeńcu,
zwrócenie uwagi na
dzieci potrzebujące
pomocy
- przypomnienie
o radosnych świętach
u pracodawcy, gdzie
Scrooge potrafił
cieszyć się i bawić
- uświadomienie
bohaterowi, co
stracił, nie tylko
miłość, ale szansę na
szczęśliwą rodzinę.

- Wigilia u górników, na
latarni morskiej,
u marynarzy
- Wigilia u siostrzeńca
Freda( gry i zabawy
podczas wigilijnego
wieczoru)

- pokazanie, z jakimi
problemami boryka
się pracownik
Scrooge'a( choroba
Tima, trudna sytuacja
materialna rodziny)
- ukazanie biednej,
ale szczęśliwej
rodziny, by
uświadomić
bohaterowi, że
bogactwo nie jest
najważniejszym
warunkiem szczęścia
- podkreślenie
radosnej atmosfery
świąt
- obudzenie radości w
sercu Scrooge'a

Duch Przyszłych
Wigilii

pogrzeb - przerazić, wzruszyć
bohatera, zachęcić do
nieznanego człowieka
przemiany
-londyńska dzielnica nędzy
-

śmierć

i

- życie rodziny Cratchitów
po śmierci małego Tima
- pobyt na cmentarzu

2. Notatka.( Proszę o zapisanie w zeszycie)
Trzy duchy, które nawiedziły Scrooge'a zabrały go w niezwykłą podróż w czasie, dzięki której był
świadkiem zdarzeń minionych, teraźniejszych i przyszłych. Podczas tej niezwykłej wędrówki bohater
doświadczył wzruszenia, smutku, radości a nawet strachu. Zrozumiał, że jeśli się nie zmieni, podzieli
okrutny los swego wspólnika Marleya.
Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe tematy.

Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je

i wkleić

do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania. Przypominam
o obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
Z dzisiejszej lekcji nie przesyłamy zadań. Sprawdzian z działu „ Wyobraźnia”- 8 maja .
renata.napieraj77@onet.pl

