
 
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

Środa  - 15  kwietnia  2020 r.  

Zapiszcie temat w zeszycie. Wszystkie punkty pod tematem jako notatkę.  

Temat: Czym fascynuje nas świat przedstawiony w powieści 

                                  L. M. Montgomery  Ania z Zielonego Wzgórza? 
 

1. Fascynować – cóż to znaczy?  

Wyrazy bliskoznaczne  - fascynować - czarować, urzekać, olśniewać, zajmować… 

Wyrazy pokrewne  - fascynować – zafascynować, fascynacja, fascynujący, fascynująco, 

fascynowanie, fascynując. 

 

A.  Czas akcji -  II połowa XIX wieku. (już określaliśmy, tylko przypominamy sobie)  

B. Miejsce akcji - Avonlea na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie (miejsca, które 

szczególnie ukochała Ania Shirley, podajemy nazwy miejsc, które wymyśliła 

główna bohaterka, dopisz nazwy,  którymi  Ania określiła następujące miejsca, 

żeby je wypisać musisz zajrzeć do tekstu lektury).  Zwracamy uwagę na pisownię 

nazw własnych. 

 

 

,,Ta wyspa to wspaniały, kwitnący ogród ”   

 

Jezioro Lśniących Wód – staw rodziny Barrych 

Dolina Fiołków –  

Fontanna Driad – 

Biała Droga Rozkoszy –  

Zacisze Słowika –  

Jasnooka –  

Las Duchów –  

Królowa Śniegu –  

Jutrzenka – 

 
C. Bohaterowie. ( Zwróćcie  uwagę na to, że postacie znalazły się pod ogromnym 

wpływem głównej bohaterki, porównajcie  wrażenia bohaterów, gdy zetknęli się 

po raz pierwszy z Anią i ich wrażenia późniejsze, kiedy poznali Anię bliżej. Na 

przykład można przytoczyć wypowiedź pani Linde: ,,Jakież to chude i nędzne 

stworzenie(…). Ach, czy kto widział kiedy podobne piegi? A włosy czerwone, 

istna marchew.” Pani Linde później: ,,Kiedy słyszałam, że Maryla Cuthbert 

przyjęła na wychowanie sierotę z przytułku, nazwałam ją w myśli starą wariatką- 

rzekła do siebie – lecz teraz widzę, że wcale nie postąpiła niemądrze. Gdybym ja 

miała w domu dziecko podobne do Ani, byłabym bez wątpienia lepsza i 

szczęśliwsza niż jestem”)  
 
Ania Shirley ( główna postać )  

Drugoplanowi: 

mailto:iwkasek@o2.pl


Maryla i Mateusz Cuthbertowie 

pani Małgorzata Linde 

Diana Barry 

Gilbert Blythe 

pani Józefina Barry 

pani Allan 

pani Mauriel Stacy 

 

2. Wnioski:  

W powieści Ania z Zielonego Wzgórza urzeka nas wszystko, ale przede wszystkim postać 

tytułowej bohaterki. Odkrywamy tu także świat ludzi życzliwych. Olśniewa nas poza tym 

wspaniała przyroda Zielonego Wzgórza, zwłaszcza jeśli patrzymy na nią oczami Ani. 

 

3. Końcowe refleksje.  

,, Każdy człowiek powinien umieć się przyznać się do błędu”. 

,,Nigdy nie należy sądzić ludzi na podstawie ich powierzchowności”. 

 

 
(nie przepisujecie tego , co jest w nawiasie czcionką pochyłą, to jest do zapoznania się i 

wyjaśniać ma wam zapis, reszta jest do przepisania). 

Pracę domową z tego dnia prześlą wskazane osoby .  

 

 
 
Czwartek  - Piątek  16 i 17   kwietnia  2020 r.  

 
Temat: Jak Ania Shirley popadała w kłopoty… 

 

Głównym celem tych zajęć jest przypomnienie sobie przezabawnych przygód Ani Shirley, w 

które nierzadko popadała z własnej winy….a które były konsekwencją jej charakteru i natury.  

 

(zapis do zeszytu) 

1. Jak napisać opowiadanie? Czyli kryteria naszej pracy. 

a. zgodność z tematem, 

b. oryginalny tytuł, 

c. trójdzielna budowa, 

d. ciekawy wstęp, 

e. następstwo czasowe, 

f. bogactwo językowe ( brak powtórzeń, zróżnicowana konstrukcja zdań, poprawna 

budowa zdań, brak błędów ortograficznych ). 

 

 

Przykładowe tytuły:  

,,Starcie z panią Linde” 

,,Pocałunek z glinianą tabliczką” 

,,Walerianowe ciasto” 

,,Magiczna farba do włosów” 

,,Szaleństwa z ciotką Józefiną” 

,,Gdyby kózka nie skakała…, nie spadłaby z dachu” 



,,Tragiczny spektakl z dziurawą łódką w roli głównej” 

 

Praca domowa. 

Napisz opowiadanie o najciekawszej, najśmieszniejszej przygodzie Ani 

Shirley. Pamiętaj o poprawnej budowie pracy i o tytule (możesz skorzystać z podanych albo 

wymyśleć własny tytuł, co będzie dodatkowym atutem twojej pracy).  

 

Wszystkie prace  - opowiadania – należy przesłać najpóźniej do soboty tj. 18 kwietnia 2020 r. 

najlepiej napisane na komputerze jako dokument Word, jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, 

niech zapisze w zeszycie i prześle jako zdjęcie. Wszystkie prace odeślę poprawione i 

opatrzone  komentarzem.  

 

I. Sękowska  


