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Temat: J.R.R. Tolkien – jego dzieło i nasze pomysły.

1. Piszemy ogłoszenie o spotkaniu autorskim z J.R.R. Tolkienem. Oto wyrazy, które 
powinny znaleźć się w pracy: poliglota, angielskie legendy, pomysł, smoki, elfy, 
powieść dla najmłodszych, fantastyczne krainy.

2. Czytamy informacje związane z Johnem Ronaldem Reuelem Tolkienem oraz lekturą 
Hobbit, czyli tam i z powrotem – Kilka słów o lekturze, Europejskie dziedzictwo 
w powieściach profesora z Oksfordu, Na dużym ekranie, notka biograficzna, ilustracje
i podpisy, s. 208 – 209., układamy krzyżówkę (hasło: John Tolkien).

3. Rozmawiamy o schemacie fabuły występującym w utworze, uzupełniamy kartę pracy:
Zgodnie ze schematem, porządkujemy podane fragmenty tekstu.

26, 27 maja 2020r.
Temat (2 jednostki): Bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, lecz by nauczyć się
tańczyć w deszczu…

1. Po powtórzeniu wiadomości o powieści, opowiadamy, jakie odmiany najchętniej 
publikowalibyśmy, gdybyśmy byli wydawcami książek.

2. Czytamy fragment tekstu Hobbit, czyli tam i z powrotem, udzielamy odpowiedzi na 
pytania (ustnie), s. 211. – 213.: 
•  Co jest tematem odczytanego fragmentu książki?
• Kim są postacie z tekstu? 
•  Jakie miejsca zobaczyliście w swojej wyobraźni podczas czytania? 
• Jakich emocji dostarczyła Wam lektura? 
•  Co Was szczególnie zainteresowało lub pobudziło Waszą fantazję? 

3. Odkrywamy motywacje działań bohatera – ćw. 2., 3., 5. (ustnie).
4. Nazywamy emocje towarzyszące bohaterowi – ćw. 4. (w zeszycie).
5. Wskazujemy podobieństwa między powieścią Tolkiena a baśnią – ćw. 6. (ustnie).
6. Podajemy przykłady innych powieści fantasy – ćw. 7. (ustnie).
7. Wskazujemy powody popularności Hobbita – ćw. 8. (w zeszycie).
8. Odpowiadamy na pytanie: Dlaczego warto czytać książki fantasy? 

Przykładowe argumenty: 
• Uczą nas podejmowania decyzji. 
• Można o nich porozmawiać z rówieśnikami. 
• Czytanie odpręża i relaksuje.
 • Uczymy się ładnie budować własne wypowiedzi. 
•  Przeżywamy chwile emocji bez narażania się na prawdziwe niebezpieczeństwo. 
•  Wielu czytelników lubi tajemnicze tematy, nastrój niepokoju i oczekiwania na 
rozwiązanie problemu. 
•  W książkach fantasy można spotkać dziwne, nieistniejące postacie i stwory. 
• Mają ciekawą i tajemniczą fabułę. 
•  Można sobie wyobrazić, że jest się jednym z bohaterów, którzy walczą z siłami zła. 
• Jest to ciekawa forma spędzenia czasu. 
• Rozwijamy swoją wyobraźnię. 
Uwaga! Wskazujemy jeden najważniejszy argument (nr 1 na schemacie), 
dwa – bardzo ważne (nr 2 i 3), trzy – ważne (nr 4, 5 i 6), dwa – mniej istotne (nr 7 i 8) 



i jeden – najmniej ważny (nr 9). Następnie hasła zostają umieszczone w odpowiednich
miejscach diamentu – karta pracy.

9. Wskazujemy podtytuł oraz rozmawiamy o jego roli w tytule utworu – ćw. 10., Nowa 
wiadomość, ćw. 11. (ustnie).

Pozdrawiam.


