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Temat: Kim jesteś Aniu? Gromadzimy słownictwo do charakterystyki bohaterki c.d.  

 

Dużo już mówiliśmy na temat charakterystyki postaci, a zatem czas na podsumowanie. W punkcie 

1. Zapiszcie  w tabeli wygląd Ani ale jako jedenastolatki i szesnastolatki. Wszystkie potrzebne 

fragmenty znajdują się w lekturze, Chodzi o to, byście zapisali informacje na temat wyglądu 

dziewczynki.  

1.  

 

2. Podaję cechy Ani, podziel je na pozytywne i negatywne. Wpisz do tabeli : 

gorliwa, energiczna, sumienna, wrażliwa, gadatliwa, rezolutna, opiekuńcza, pilna, pracowita, 

rzutka, ambitna, roztrzepana, uczuciowa, uparta, zdolna do wyrzeczeń i poświęceń, 

lekkomyślna, nieuważna, nadużywająca efektownych wyrażeń, wybuchowa, odważna, 

impulsywna, pomysłowa, bystra, próżna, błyskotliwa, śmiała, pogodna, inteligentna, 

wytrwała, pojętna, konsekwentna, o bogatej wyobraźni, uzdolniona literacko, czuła na piękno 

przyrody, koleżeńska, przyjacielska, z bogatym zasobem słownictwa, uczynna, zdolna, 

rozumna, uczciwa, subtelna, odpowiedzialna, dociekliwa. 

 (jeśli nie znasz jakiegoś znaczenie, sprawdź w słowniku języka polskiego)  

 

Cechy pozytywne  Cechy negatywne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ania jako jedenastolatka  Ania jako szesnastolatka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

3. Spośród cech podanych w poprzednim ćwiczeniu wybierz 8 z nich i zapisz uzasadniając 

przykładem zachowania dziewczynki w konkretnych sytuacjach.  

 

Cechy Sytuacje (zdarzenia) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8 .  

 

 

4. Ocena postaci (własne zdanie będące podsumowaniem , zakończeniem charakterystyki)  

Zapisz własne zdanie na temat Ani, co o niej sądzisz, pamiętaj, ze musisz poprzeć to dowodami, nie 

może być to tylko wyliczanie cech, bądź twoich sądów.  

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

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

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

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

(proszę o przesłanie wszystkich prac we wtorek )  

 

Środa – 29 kwietnia 2020 r.  

Temat: Jakie uczucia wyraża wiersz Leopolda Staffa „Niebo w nocy”?  

Zapisz temat, przeczytaj dokładnie wiersz z e strony 147 w podręczniku, jest bardzo krótki, jeśli 

potrzebujesz przeczytaj jeszcze raz. Pod tematem pisemnie wykonaj ćwiczenia:  

1. Zadanie 1/147s.  

2. Określ o czym jest utwór, zapisz swoje spostrzeżenia.  

3. Zad. 3/147 s.  

4. Wypisz z tekstu epitety – przypominam to określenie w  wierszu rzeczownika, a więc 

połączenie rzeczownika z przymiotnikiem.  

5. Spróbuj znaleźć inne słowa, które w swojej budowie zawierają wyraz noc, np. dobranoc, 

Kobranocka ( to nazwa zespołu muzycznego).  

(tę lekcję przyślą osoby wybrane) 

 

 



Czwartek – 30 kwietnia 2020 r.  

Temat: Gatunek i rodzaj „Ani  z Zielonego Wzgórza” .  Czy ten utwór powinien pozostać w spisie 

lektur?  

Zapiszcie temat a pod nim notatkę, którą  podaję. Jeśli masz możliwość, możesz ją wydrukować i 

wkleić. Zapoznaj się dokładnie z jej treścią – to ważne!  

1. Narrator- trzecioosobowy. Jest to narrator wszechwiedzący – zna myśli, uczucia, 

przeżycia wewnętrzne bohaterów, a także ich przeszłość oraz przyszłość. 

 

2. Główny motyw (temat) – losy Ani Shirley, które poznajemy od momentu jej narodzin, 

poprzez okres smutnego  dzieciństwa, przybycie na Zielone Wzgórze, ukończenie szkoły w 

Avonlea po zdobycie dyplomu nauczycielskiego w seminarium w Charlottetown i decyzję o 

pozostaniu z Marylą na Zielonym Wzgórzu.  

 

 

3. Budowa -  osią kompozycyjną jest kontrast między żywiołową, spontaniczną, bujającą w 

obłokach, wrażliwą Anią i stonowaną, rozważną, niepokazującą swych uczuć Marylą. 

Książka jest powieścią , ponieważ: 

-  jest obszerna,  podzielona jest rozdziały, 

 - występuje w niej wielu bohaterów,  

 - fabuła jest wielowątkowa ( czyli mamy dużo zdarzeń ),  

 - jest wiele punktów kulminacyjnych (czyli momentów najwyższego napięcia w utworze). 

 

4. To powieść dla młodzieży, ponieważ główna bohaterka jest pomiędzy jedenastym a 

szesnastym rokiem życie. Obserwujemy proces jej wychowania i dojrzewania. Ponadto 

Montgomery zawarła wiele rad, sentencji i maksym, które dają optymizm i pomagają w 

zrozumieniu siebie i świata wokół. Uczą szacunku do natury oraz ludzi wokół, podkreślają 

wartość młodzieńczej wyobraźni. To także powieść psychologiczna. Najważniejsze są w 

niej przeżycia i emocje głównej bohaterki, które często wahają się od „czarnej rozpaczy” po 

„wyżyny szczęścia”. Możemy obserwować wiele stanów emocjonalnych Ani. To wreszcie 

powieść obyczajowa. Tło dla losów Ani stanowi obraz społeczeństwa zamieszkującego 

jedną z prowincji Kanady w II połowie XIX wieku. 

 

5. Powieść należy do rodzaju zwanego epiką  , ponieważ napisana jest prozą (tekstem 

ciągłym) i ma narratora.   

 

6. Czy ta książka powinna pozostać w spisie szkolnych lektur?  - wypowiedź kilkuzdaniowa 

(minimum 6 zdań).  

 

( Twoim zadaniem jest odpowiedzieć pisemnie na pytanie z pkt 6. Jak sądzisz, czy ta 

książka powinna pozostać lekturą czy nie? Musisz dać dowody na potwierdzenie 

swoich słów, powiedzieć dlaczego tak sądzisz, co ta książka nam daje, czego uczy, a 

może jest nudna , nieaktualna  dla dzisiejszej młodzieży? )  

Odpowiedź na to pytanie przesyłają wszyscy do piątku najpóźniej!  

Wyślijcie tylko zad. 6 – reszta ma być zanotowana zeszycie.  


