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Lekcja 16

Temat: Henryk Sienkiewicz "Latarnik"-
wprowadzenie do lektury.

1. Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=BI1sGd1N38c

2. Zapisz notatkę do zeszytu:
1. Utwór "Latarnik"to nowela o czym świadczą następujące
cechy:
-jest zwięzły, jednowątkowy (losy i życie Skawińskiego),
-koncentruje się wokół jednego motywu *tytułowej postaci
latarnika),
-akcja zmierza do punktu kulminacyjnego (moment w którym
Skawiński czyta "Pana Tadeusza",
-ma wyraźną puentę-zakończenie (utrata pracy i dalsza tułaczka
bohatera).
2. Narracja i narrator:

narrator jest 3-osobowy, wszechwiedzący.
w opisach bohatera stosuje zarówno charakterystykę
bezpośrednią (mówi wprost o cechach Skawińskiego), jak
i pośrednią ( jego uczuć i cech czytelnik domyśla się po
opisie zachowań),
wcześniejsze zdarzenia, epizody z życia Skawińskiego
przedstawia za pomocą retrospekcji.

3. Czas i miejsce akcji:
Akcja noweli rozgrywa się w drugiej połowie XIX w. , głównie na
skalistej wysepce w pobliżu miasta Aspinwall, niedaleko Panamy
w Ameryce Środkowej. 

Zad.1
Wypisz bohaterów występujących w utworze.
Powodzenia!

7.04.2020 r.

Lekcja 17

Temat: Kim był Skawiński?

1. Obejrzyj prezentację wykonaną przez p.
M. Markowską:
https://prezi.com/y0f2lkimj1et/latarnik-h-sienkiewicza/

2. W zeszycie odpowiedz na następujące
pytania:
 1. Kto był pierwowzorem postaci Skawińskiego? Co ich łączyło?
2.. Jaką problematykę porusza  nowela H. Sienkiewicza?
3. Wymień zawody w których pracował Skawiński.
4. Przyjrzyj się budowie CV Skawińskiego. Jak myślisz czy CV jest
potrzebne? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Powodzenia!

8.04.2020 r.

Lekcja 18

Temat: Najważniejsze motywy zawarte w
noweli Henryka Sienkiewicza "Latarnik"

1. Zapisz notatkę do zeszytu:
1. Motywy:
-życie jako tułaczka (po udziale w powstaniu listopadowym
Skawiński musiał opuścić kraj. Odtąd tuła się po świecie w
poszukiwaniu miejsca, w którym mógłby się osiedlić na stałe.
Nigdy jednak nie przestaje tęsknić za utraconą ojczyzną. Wiedzie
burzliwe życie, walczy w wielu wojnach. Niestety, zawsze
pojawiają się jakieś przeciwności. Bohater nie poddaje się jednak
i wciąż podejmuje kolejne wyzwania.
- samotność Skawińskiego jest jego świadomym wyborem. Po
wielu latach walki, bohater marzy o odpoczynku- dlatego
przyjmuje posadę latarnika. Ma on nadzieję, że samotne życie na
wyspie złagodzi jego tęsknotę za ojczyzną i przyniesie ukojenie.
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