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Temat: ''Ale nadeszło przebudzenie …'' - co przeżywał latarnik w czasie
czytania ''Pana Tadeusza''?

Cele lekcji:
– nazwiesz uczucia bohatera i określisz jego reakcje
– uzupełnisz treść przykładowego opisu przeżyć wewnętrznych

Przeczytaj:
     Nie  ma wątpliwości,  że  moment  otrzymania polskich książek był  dla
Skawińskiego  chwilą  niezwykłą.  Takim  szczególnym  wydarzeniom
towarzyszą  silne  uczucia,  a  wyrazem  tych  uczuć  stają  się  określone
zachowania.
        Przypomnijmy sobie fragment noweli: od otrzymania przez latarnika
książek do jego przebudzenia i zwolnienia z pracy. W tym celu odszukajcie w
lekturze odpowiednią część, by następnie wykonać dwa zadania.

Zadanie 1 
Przepisz i  uzupełnij  tabelkę według wzoru  materiałem spod tabeli  we
właściwej kolejności.

przebieg sytuacji                                   uczucia i reakcje

otworzył paczkę                    zaciekawienie, niedowierzanie, zaskoczenie, 
z polskimi książkami           poczucie nadzwyczajności chwili, święta 
                                                    ( bicie serca, drżące ręce, zamykał oczy, myślał,
                                                    że to sen )

czytał głośno
Inwokację

obudził się
na plaży

powrócił do czytania

rozmyślał na plaży 



uczucia i reakcje:

 > zatopienie  się  w lekturze,  poświęcenie jej  całej  uwagi  (  czytał  aż  do
zmierzchu, nieprzerwanie, dopóki widział litery )

  >  silne wzruszenie, niezmierna miłość do Ojczyzny, wyrzuty sumienia, że
przestał  za  nią  tęsknić,  zapominał  o  niej  (  drżący  głos,  płacz
uniemożliwiający  czytanie,  próby  opanowania  się,  rzucił  się  na  ziemię,
wstrząsało nim łkanie, zasnął )

 >  powrócił w myślach do Ojczyzny, wspominał młodość, rodzinną wieś,
służbę  jako  ułan,  przepełniała  go  miłość  do  kochanego,  jedynego  kraju
( oparł głowę o skałę, zamknął oczy, stracił kontakt z rzeczywistością )

 > spokój, wewnętrzne wyciszenie, ukojenie, opanowanie ( rozpromienione
oczy, oddał żywność ptakom )        

Zadanie 2
Przepisz  opis  przeżyć   wewnętrznych  Skawińskiego,  uzupełniając  jego
treść. Korzystanie z fragmentu lektury na pewno będzie pomocne. 

                                      Opis przeżyć Skawińskiego

     Pewnego  dnia,  oprócz  ….................  paczek  z  żywnością,  Skawiński
otrzymał jedną dodatkową. Były w niej książki, a wśród nich …......... .............. .
             Latarnik z …......................  i …....................  przyglądał się zawartości
ładunku.  Był  bardzo  …...................  ,  miał  poczucie  nadzwyczajności  chwili.
Ujmował  książki  …...........................  dłońmi,  …......................  oczy,  myśląc,  że  to
wszystko jest ….............................. . Odczuwał coraz głośniejsze bicie serca. Gdy
zaczął głośno czytać początkowy fragment ''Pana Tadeusza'', czyli …...............,
ogarnęło go silne …....................... . Odezwała się w nim niezmierna miłość do
rodzinnego kraju, ale jednocześnie …......................  …..................., że przestawał
za nim tęsknić. Głos Skawińskiego łamał się, oczy …................... łzami i dalsze
czytanie stało się niemożliwe. Wstrząsany …....................... bohater rzucił się
na  piasek,  po  chwili  zasnął.  Po  obudzeniu  się  na  plaży  był  ….................  ,
wewnętrznie  ….......................,  …......................  .  Oddał  bezwiednie  ptakom
żywność i powrócił do czytania. Czytał aż do …...................  , dopóki widział
litery. Potem oparł głowę o ….....................  i  zatopił się we …............................  .
Widział litewskie …............................, rodzinną wieś, zniszczony dom i siebie w
….............................. mundurze stojącego ….....  …..................... . Po pewnym czasie
…............................. go sen.



             …............................. obudził głos strażnika portowego. Okazało się, że
bohater  nie  włączył  latarni,  przez  co  statek  …......................  na
…............................  .Wieczny  ….........................  utracił  posadę.  Odpłynął  do
Nowego  Jorku,  trzymając  cały  czas  przy  sercu  epopeję  naszego
romantycznego wieszcza – Adama …............................. .

Przed  nami  kolejny  weekend,  dlatego  termin  na  wykonanie  pracy  jest
wydłużony do środy. Proszę w środę, 27 maja, przesyłać do mnie notatki i
zadania z całego tygodnia 18.05 – 22.05. , czyli ze wszystkich lekcji, które
poświęciliśmy  lekturze pt. ''Latarnik''. Prace zostaną ocenione. 

Życzę Wam miłego weekendu,
B. Rybka


