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

Poniedziałek 6 kwietnia 2020 r. 

Temat : Autor i jego dzieło – poznajemy „Anię z Zielonego Wzgórza”. 

1. Nota biograficzna ( do przeczytania) 

Lucy Maud Montgomery (czyt. lusi małd montgomeri)  - 1874 – 1942 – pisarka kanadyjska. Gdy 

miał niespełna 2 lata, zmarła jej matka. Ojciec oddał ją na wychowanie dziadkom. Byli to ludzie 

o surowych zasadach – nie umieli okazać wnuczce uczucia i troski. Montgomery ukończyła kurs 

nauczycielski i studiowała także na uniwersytecie w Halifaksie  - była tam jedną z nielicznych 

studentek. Po śmierci dziadka wróciła opiekować się babką. W tym czasie publikowała już 

opowiadania w kanadyjskich gazetach. W 1911 roku wyszła za mąż za pastora. Uczyła w szkółce 

niedzielnej. Wiele pisała, prowadziła też  dziennik. Doświadczenia i obserwacje z tego okresu 

wykorzystała w książkach o Ani z Zielonego Wzgórza. Powieści o rudowłosej dziewczynce 

przetłumaczono na 17 języków.  

 

2. Na podstawie notatki powyżej uzupełnij tekst, zapisz  do zeszytu notatkę pod tematem ! 

 

Lucy Maud Montgomery pochodziła z ……………………….. Żyła na przełomie ………. i ……..wieku. 

W swoich książkach o Ani Shirley wykorzystała doświadczenia z własnej biografii, 

np…………………………………………., …………………………………., ……………………………………, 

………………………………………………………………. . 

3. Znajdź w źródłach tytuły dziewięciu tomów książek o przygodach Ani i wynotuj je.  

4. Ułóż krzyżówkę tematycznie związaną wyłącznie z lekturą Ani z Zielonego Wzgórza, tak, by 

hasło brzmiało             NAUCZYCIELKA  , zapisz definicje haseł.  

 

Wtorek – Środa – 7,8  kwietnia 2020 r.      (Wszystkie treści zapisujesz w zeszycie przedmiotowym.)  

Temat : Elementy świata przedstawionego w lekturze .  

1. Zapisz jak najwięcej synonimów  ( czyli wyrazów bliskoznacznych) do wyrazu dom.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Wyjaśnij w kilku słowach jak rozumiesz sens przysłów : 

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej ………………………………………………………….. 

Dom ciasny, ale własny …………………………………………………………………………………... 

Tam gdzie dom, tam rodzina ………………………………………………………………………….. 

DOM  
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3. Wyjaśnij jak rozumiesz słowa Ani: „ Milion razy lepiej być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią 

znikąd” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Określ czas wydarzeń przedstawionych w powieści. W tym celu uzupełnij tekst podanymi 

liczebnikami w odpowiedniej formie ( zapisz słowem liczebniki, oprócz wieku ). Uzupełniony 

tekst przepisz do zeszytu.   

 

 

 

 

 

Wydarzenia przedstawione w lekturze rozgrywają się w ………… połowie …….wieku. Tytułową 

bohaterkę poznajemy w czerwcu 1876 roku , w momencie gdy ma ……………………..lat. w chwili 

zakończenia powieści Ania wchodzi w ………………………………………………..rok życia. Czas akcji utworu 

wynosi…………………..lat. fabuła obejmuje także wcześniejsze wydarzenia – od narodzin Ani do jej 

pojawieniu się na Zielonym Wzgórzu.  

5. Zapisz dokładnie,  gdzie dzieje się akcja książki: ( w zeszycie).  

Nazwa kraju :……………………………………………………………… 

Nazwa miejscowości, w której rozgrywa się większość wydarzeń :………………… 

Nazwa wyspy:……………………………………………………………. 

 

6. Na podstawie 5 rozdziału (Historia Ani) uzupełnij oś czasu faktami z życia Ani przed przybyciem 

na Zielone Wzgórze. Zapisz w formie schematu, fakty umieść w okienkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,        XIX,       5,         2,            11  

marzec 1865 rok – 

narodziny Ani  



Podsumowanie : krzyżówkę wyślą tylko osoby wskazane,  temat drugi opracowany wysyła 

każdy! Owocnej pracy!  

                                               Życzę Wam wspaniałych i zdrowych Świąt  - mimo wszystko ! 

                                                                                    Iwona Sękowska  


