Klasa VII- język polski – 11 maja 2020r.
Temat: Elementy świata przedstawionego w „Opowieści wigilijnej”.
1.Gdzie dzieją się opisane wydarzenia?
Narrator przenosi czytelnika do Londynu, który stanowi główne miejsce akcji.
2.Kiedy rozgrywają się wydarzenia?
Wydarzenia rozgrywają się w połowie XIX w. To okres panowania królowej Wiktorii określany
mianem epoki wiktoriańskiej. W tym czasie z jednej strony rósł dobrobyt angielskich warstw
wyższych i średnich, z drugiej strony- akceptowano skrajną nędzę ludzi biednych, a działania mające
na celu poprawę bytu najuboższych ograniczały się jedynie do działalności charytatywnej, która miała
charakter doraźny i trwale nie niwelowała problemów ludzi ubogich.
W lekturze możemy wskazać czas realny i czas fantastyczny.
Czas realny
Czas fantastyczny
 Wydarzenia dzieją się w Wigilię Bożego
 Trzy kolejne noce, podczas których
Narodzenia, w Boże Narodzenie i jeden
Scrooge’a nawiedzają duchy
dzień po Bożym Narodzeniu.
 Tak naprawdę wydarzenia dzieją się
w ciągu jednej nocy, bo Scrooge budzi
się w dniu Bożego Narodzenia.
3. Jacy bohaterowie pojawiają się w lekturze?
Postacie realne

Postacie fantastyczne

- Ebenezer Scrooge

- duch Jakuba Marleya

Postacie realne w
fantastycznym
- rodzina Fezzwigów

- Fred- siostrzenic Scrooge’a

- Duch Wigilijnej Przeszłości

(pracodawców Scrooge’a)

-

Bob

Cratchit-

pracownik - Duch Tegorocznego Bożego - Fan- siostra Scrooge’a

kantoru Scrooge’a
-

postaci

chłopiec

świecie

Narodzenia

epizodyczne
śpiewający

np. - Duch Przyszłych Wigilii

kolędy,

mężczyźni zbierający datki.

4. Jak napisać streszczenie?
Przypominam, że streszczenie jest zwięzłą formą wypowiedzi koncentrującą się wokół
najważniejszych wydarzeń. Warto zatem sporządzić ramowy plan wydarzeń. W streszczeniu
pomijamy opisy, dialogi, komentarze.
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Ramowy plan wydarzeń


Postępowanie Scrooge'a.



Spotkanie z duchem Marleya



.Odwiedziny trzech duchów.



Przemiana Scrooge'a.

Uzupełnij streszczenie.
(święta, odmieniło ,wspólnika ,samotne, majątku, duchów, skąpy)
Egoistyczny i ……………………………Scrooge wiódł ………………………………życie,
koncentrując się jedynie na pomnażaniu swego……………………………..
W wigilijny wieczór ujrzał ducha zmarłego …………………………..- Jakuba Marleya.
Przyjaciel ostrzegł go, że jeżeli nie zmieni swego postępowania, podzieli jego los i będzie cierpiał
wieczne męki. Uprzedził go również o przybyciu trzech………………………………...
Scrooge'a nawiedziły kolejno: Duch Wigilijnej Przeszłości, Duch Tegorocznego Bożego
Narodzenia i Duch Przyszłych Wigilii. Wędrując z duchami, bohater doświadczył wzruszenia, smutku,
radości a nawet strachu.
Spotkanie

z

duchami………………………………..

…………………………..,ale

również

zaczął

bohatera.

pomagać

Nie

tylko

biednym

polubił
ludziom.

5. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej : Ebenezer Scrooge. Wskazówki dotyczące
odmiany znajdziesz w słowniku języku polskiego. Skorzystaj z poniższego linku.

https://sjp.pwn.pl/so/Scrooge;5587188.html
M. kto? co? Ebenezer Scrooge
D. kogo? czego?...............................................................
C. komu? czemu? ………………………………………….
B. kogo? co? ……………………………………………….
N. z kim?, z czym? ………………………………………..
Msc. O kim? O czym? …………………………………….
W.O!...............................................................................
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Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe tematy.

Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je
do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania. Przypominam
prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadania 4. i 5. Termin 12 maja.
renata.napieraj77@onet.pl
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i wkleić

o obowiązku

