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Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już  druga lekcja związana z lekturą pt. „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewi-

cza. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat: Szlakiem wędrówki Stasia i Nel. 

   

II. Obejrzyjcie  dokładnie mapę wędrówki Stasia i Nel, a następnie opowiedz o niezwykłej i ciężkiej 

wędrówce bohaterów. 

  

 



III. Wydrukuj  i wklej albo narysuj mapę Afryki w zeszycie i wzorując się na powyższej mapie zaznaczcie 

trasę wędrówki Stasia i Nel, wpisując tylko numerki od 1do 10, a pod mapką wypiszemy nazwy miejsc. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .Port-Saide  2. Medinet 3. Gharak  4.Chartum  5.Faszo  

                                   

  

  

 

  

  

  pisać kolejne 

 

 

 



  

IV. Dla utrwalenia trasy wędrówki wykonajcie ćwiczenie: 

https://wordwall.net/pl/resource/675963/trasa-w%C4%99dr%C3%B3wki-stasia-i-nel 

 

Drogi uczniu co powinieneś potrafić po tej lekcji: 

• wyszukiwać informacje  w tekście 

•  wskazywać bohaterów utworu, określać czas i miejsce zdarzeń 

• opowiadać o wędrówce głównych bohaterów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już  trzecia lekcja związana z lekturą pt. „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewi-

cza. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat: Stasia Tarkowskiego  dzielny, młody człowiek – charakterystyka postaci (2 godz.).   

 

II. Przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu. 

Charakterystyka to opis cech charakteru i wyglądu postaci. Może być statyczna, jeśli charakteryzu-

jemy postać w określonym momencie jej życia (w klasie, w czasie obozu itd.), albo dynamiczna, 

kiedy postać zmienia swą osobowość pod wpływem różnych okoliczności życiowych (czas, otocze-

nie, przejścia życiowe, wpływ innej osoby itp.). 

Żelazne zasady 

1. Zawsze napisz, kogo opisujesz – koleżankę z ławki, ciocię, wymarzonego chłopaka, psa. Jeśli to 

bohater literacki, pamiętaj, aby podać, z jakiej książki pochodzi i kto jest jej autorem. 

2.Charakterystyka musi składać się z kilku elementów. Są to: wprowadzenie – opis, kim jest dana po-

stać, wygląd postaci, jej charakter i usposobienie oraz podsumowanie, czyli przedstawienie twoich 

opinii i przemyśleń z nią związanych. Pamiętaj, nie pomiń żadnej z nich – najlepiej napisz plan. 

3.Pisz opisowo i nie używaj „oklepanych” zwrotów. Ciekawiej brzmi na przykład, jeśli napiszesz, że 

ktoś jest zawsze uśmiechnięty, zwraca się do wszystkich z szacunkiem i chętnie doradza innym oso-

bom w kłopotach, dzięki czemu wszyscy go lubią, niż jeśli stwierdzisz, że jest miły. 

4.Nie wyliczaj suchych przymiotników. 

5. Wskazując cechy postaci, popieraj je konkretnymi przykładami – zachowań, sytuacji itp. Tekst bę-

dzie ciekawszy. 

6. Unikaj powtarzania czasowników „był”, „jest”, „ma”. Lepiej i ciekawiej jest napisać: „Głowę 

Jasia porastają jasne blond włosy, a jego oczy przypominają kolorem bezchmurne niebo” niż „Jaś ma 

jasne włosy. Ma też niebieskie oczy”. 

7. Staraj się uchwycić i podkreślić te cechy, które stanowią o wyjątkowości bohatera, jego niepo-

wtarzalności czy niezwykłości. W przypadku bohatera literackiego wykorzystaj odpowiednie cytaty. 

W skrócie ! 

Schemat charakterystyki: 

1.Przedstawienie postaci. 



2. Wygląd. 

3. Umiejętności, zainteresowania. 

4. Cechy charakteru. 

5. Ocena postaci. 

III. Już wszystko wiesz o formie jaka jest charakterystyka. Przed nami gromadzenie informacji 

potrzebnych do napisania charakterystyki. Zaczynamy. Zwróć uwagę na: 

• Przedstawienie postaci (kim jest, ile ma lat, gdzie się urodził i wychował, co wiemy o jego 

rodzicach) – 

• Wygląd –. 

• Umiejętności, zainteresowania (co umiał robić, jakim był uczniem, jakie  języki znał) – 

•  Cechy charakteru – będziemy wpisywać w odpowiednie miejsca tabelki przykłady 

potwierdzające cechy charakteru Stasia 

 
wesoły, towarzyski, 

życzliwy, szczery 

  

opiekuńczy, troskliwy   

szlachetny i ofiarny   

wytrzymały i wytrwały   

zaradny, pomysłowy   

odważny, dzielny, 

bohaterski 

  

chełpliwy i zarozumiały   

● wysyłał latawce, uwolnił słonia, zorganizował mieszkanie w baobabie; 

● lubił się przechwalać; 

● łatwo nawiązywał kontakty z innym, z szacunkiem odnosił się do wszystkich ludzi bez względu na 

pochodzenie, rasę i wiarę; 

● zabił porywaczy i lwa, sam wyruszył w nocy po lekarstwo dla Nel, nie zaparł się swojej wiary; 

● opiekował się Nel, zawsze miał na uwadze jej bezpieczeństwo, pocieszał ją, dodawał jej otuchy; 

● doskonale znosił trudy podróży, nigdy się nie skarżył; 

● odmówił sobie jedzenia, aby Nel coś zjadła, oddał jej ostatni łyk wody, obronił ją przed uderzeniem 

Gebhra; 

 

I na koniec! Ocena postaci – krótkie podsumowanie, co sądzimy o Stasiu. 

 



IV.  Przyjrzyj się rysonetce, na pewno pomoże Ci w napisaniu charakterystyki bohatera literackiego. 

Możesz ja wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 

 

 

 

    

V. Charakterystyka powinna być pisana według schematu, czyli powinna mieć 5 akapitów. To ma być 

praca jednolita , unikaj powtórzeń słowa „był” – charakteryzował się, posiadał, cechuje go. 

 Staś Tarkowski to główny bohater powieści H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.  ….. 

Napisaną pracę proszę przesłać na  pocztę nauczyciela do PONIEDZIAŁKU  08.06. 2020 do godz. 

18.00 jako załącznik! Praca ma być podpisana. Nie wysyłaj jako wiadomość @. 

 

Drogi uczniu co powinieneś potrafić po tej lekcji: 

• opowiadać o Stasiu Tarkowskim 



• znać zasadę tworzenia charakterystyki 

• napisać charakterystykę 

 

 

Zagadnienie 

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu to już  kolejna lekcja związana z lekturą pt. „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewi-

cza. Przygotuj książkę jeżeli masz w domu. Zaczynamy. 

I. Zapisz starannie w zeszycie temat lekcji. 

Temat: „W pustyni i w puszczy” jako powieść przygodowa. Pożegnanie z lekturą (2 godz. lek.) 

II. Zapisanie staranne lub wydrukuj i wklej do zeszytu  cech powieści.                           

                                         

pisany prozą   

utwór długi i obszerny                                                                 

występuje wielu bohaterów 

bardzo dużo wydarzeń                                                                  

bogate i dokładne opisy 

  

  

Wniosek: „W pustyni i w puszczy” to powieść podróżniczo-przygodowa to znaczy, że ukazuje ona 

przygody bohaterów w czasie podróży najczęściej do egzotycznych krajów. 

 

III. A teraz wyjaśnij podane  terminy. Przepisz. 

 egzotyczny  –  niespotykany,  niezwykły,  niecodzienny,  odmienny 

(synonimy) egzotyczne kraje – to kraje o odmiennej kulturze i klimacie; flora 

– to świat …. 

                                                          wyjaśnijcie samodzielnie           
fauna – to  …. 
  

fatamorgana – zjawisko optyczne polegające na złudnym ukazywaniu się w powietrzu 

krajobrazów; 

 

  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



IV. Wymieńcie, korzystając z książki: 

Zwierzęta żyjące w Afryce - …………………….. 

Rośliny rosnące w Afryce - ……………………… 

V. Na zakończenie wykonajcie ćwiczenia online: 

http://pisupisu.pl/klasa6/w-pustyni-i-w-puszczy-test-1 http://pisupisu.pl/klasa6/w-pustyni-i-w-puszczy-

test-2 http://pisupisu.pl/klasa6/w-pustyni-i-w-puszczy-test-3 

 

Drogi uczniu co powinieneś umieć po tej lekcji: 

• opowiadać treść lektury 

• podsumować lekturę 

• znać cechy powieści przygodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


