Język polski klasa 5
Poniedziałek 16.03
Temat: Tajemnica łącząca serca.
Notatka w zeszycie:
1. Komu można powierzyć tajemnicę: (zapisz co najmniej 5 możliwych odpowiedzi)
2. Spotkanie Mary i Dicka.
(podaję pytanie, na które odpowiadasz w zeszycie:
• Kto opowiadał dziewczynce o bracie Marthy?
• Dlaczego bohaterka chciała poznać chłopca?
• W jakich okolicznościach doszło do spotkania Mary i Dicka?
• O czym rozmawiały dzieci?
• Co powiedziała Mary nowo poznanemu chłopcu?)
3. Najważniejsze informacje na temat Dicka:
a) wiek i pochodzenie ……………………….
b)cechy charakteru………………………………….
c) relacje z innymi ludźmi…………………………….
d) zainteresowanie i stosunek do przyrody……………………
4. Tajemnica przyciąga tajemnicę: (odpowiedz na pytania)
Co znalazła Mary za drzwiami zasłoniętymi kotarą?
Kogo dziewczynka ujrzała w pokoju?
Dlaczego dzieci były zdumione?
Kto z dorosłych uczestniczył w zmowie milczenia?

Co wiemy o Colinie? (odpowiedz pisemnie na pytania)
1. Kim jest Colin?
2. Dlaczego syn Archibalda chował portret matki za zasłona?
3. Z jakiego powodu Colin przebywał całymi dniami w pokoju?
4. Kiedy ojciec przychodził do Colina w odwiedziny?
5. Do kogo jeszcze miał żal kuzyn Mary?
6. Ile lat ma Colin?
7. Czego Colin dowiedział się o swoim ojcu z rozmów dorosłych?
8. Kto zakazał mówić ludziom o chłopcu?
9. Co się stało z matką Colina?
10. Z jakiego powodu Colin był ciągle osłabiony i przebywał w łóżku?
11. Dlaczego Colin nie wiedział nic o Mary?
12. Kiedy Colin wpadał w histerii?
13. Dlaczego Colin myślał, że będzie garbaty?
14. Dlaczego Colin sądził, że ojciec go nienawidzi?
15. Jak Colin odnosił się do służby?

Wtorek 17.03
Temat: Tajemnica odmienia bohaterów.
Notatka
1. Jaki może być ogród? (co najmniej 8 różnych odpowiedzi)
2. Wady i zalety Mary i Colina
Mary
dobroć, współczucie, ciekawość, cierpliwość,
zalety

Colin

grzeczność, troskliwość, opiekuńczość,
pracowitość, wrażliwość, przyjacielskość,
życzliwość, miłość do przyrody

grzeczność, ciekawość, wola życia,
przyjacielskość,
subtelność, wiara w siebie, chęć
pokonania
słabości, miłość do przyrody

egoizm, lenistwo, upór, krnąbrność, złośliwość,
znudzenie, obojętność na krzywdę, kapryśność,
apatia, pycha, szorstkość, niesamodzielność,
nieczułość

Skłonność do urojeń i tajenia
obaw, obojętność,
niechęć do życia, duma,
złośliwość, wyniosłość,
pycha, skłonność do histerii,
niewiara w wyzdrowienie

wady

3. Dary ogrodu: (podane sformułowania dopisz do poszczególnych postaci
Miłość do róż, radość życia, miłość i szczęście, pozbywanie się wad, odrodzenie,
pokonanie choroby, przyjaźń, wola życia, miłość do pani, odnalezienie sensu życia)
a) dla Mary……………………….
b) dla Colina………………………………..
c)dla Bena……………………….
d) dla Archibalda Cravena………………………

