
Zadania dla kl. 7a i 7 b 

T: Aby życie nabrało sensu i blasku. O miłości i przyjaźni według Małego Księcia. (28.04.20 r.) 

Cel: Kształcę umiejętność dociekania do ukrytych znaczeń utworu literackiego. 

1. Przypomnij sobie rozmowę Małego Księcia z Lisem (rozdział XXI). Zastanów się, jaką rolę pełni 

Lis w życiu Małego Księcia. Kim jest, czego go uczy? 

2. Jak tworzą się więzi między ludźmi? Czy, według Ciebie, dla doświadczenia przyjaźni 

konieczny jest rytuał, o którym mówi Lis? 

(Nie musisz tego zapisywać, porozmawiamy sobie o tym na lekcji online w środę 29.04.20 r.  

o godz. 12:00) 

3. W rozdziale XXI znajdź cytat, który wyjaśnia, dlaczego ludziom brakuje przyjaciół. Zapisz sobie 

go w zeszycie. 

4. Napisz w zeszycie instrukcję: Jak zdobyć przyjaciół? (którą mógłby napisać Lis.) Pamiętaj o 

poprawnym zapisie instrukcji. 

5. Zastanów się, jakie więzi łączą Małego Księcia i Różę. Zwróć uwagę na relacje między nimi, 

powód,  dla którego bohater opuścił swoją Różę oraz emocje Małego Księcia podczas pobytu 

w ogrodzie pełnym róż. Wniosek zapiszemy sobie podczas lekcji w środę. 

6. Znajdź w lekturze sentencje na temat miłości. Dwie z nich, które uważasz za najtrafniejsze, 

zapisz w zeszycie. 

 

 

   T: W tej książce wszystko jest znakiem. O symbolach w „Małym Księciu”. (29-30.04.20 r.) 

   Cel: Poznaję pojęcia: „ symbol” i „alegoria”. Rozpoznaję i wyjaśniam symbole w tekście literackim. 

Odróżniam symbol od alegorii. 

1. Zapoznaj się z pojęciem SYMBOL – podręcznik s. 112 

2. Obejrzyj ilustracje w podręczniku na stronie 113. Przedstawione są tam zwierzęta, rośliny i 

obiekty, które mają dosłowne znaczenia. W utworze literackim mogą one nabrać znaczenia 

symbolicznego ( tak stało się w „ Małym Księciu”). 

3. Przepisz do zeszytu tabelkę: 

Znak Symboliczne znaczenie 

Róża 
„ Pragnęła pojawić się w pełnym blasku 
swojej piękności” 

miłość, piękno, kobiecość, delikatność 

Baobaby 
„ Na planecie Małego Księcia były ziarna 
straszliwe” 

zło, zagrożenie, wady 

Żmija 
„ Jestem potężniejsza niż palec króla” 

śmierć, tajemnica, sprawy ostateczne, moce 
tajemne 

Pustynia 
„ Pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje 
studnię” 

strażnik wody, przeszkody życiowe 

Studnia 
„” Obudziliśmy studnię i ona śpiewa” 

woda życia, cel 

4. Symbol i alegoria. Przepisz definicję i tabelkę do zeszytu. 

„Alegoria to postać, motyw lub fabuła mające, poza znaczeniem dosłownym, ma stały 

umowny sens przenośny. Alegoria zastępuje pojęcia abstrakcyjne konkretnymi. 



Od symbolu różni się tym, że zawsze ma jedno znaczenie. Bardzo często wykorzystywana jest 

w bajkach, w których np. zwierzęta obdarza się ludzkimi cechami. 

 

(Na przykład mrówce przypisuje się cechę alegoryczną – pracowitość) 

Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie Lisa. Na pewno pamiętasz bajkę I. Krasickiego           

pt. „Kruk i lis”( jeśli nie, poszukaj tekst w Internecie) 

Lis W bajce „ Kruk i lis” 
Ignacego Krasickiego 

W „ Małym Księciu” 

Znaczenie dosłowne Drapieżny ssak o wąskim 
pysku, dużym, puszystym 
ogonie i różnorodnym 
ubarwieniu ( najczęściej 
rudym), żywiącym się 
ptactwem i gryzoniami. 

Drapieżny ssak o wąskim 
pysku, dużym, puszystym 
ogonie i różnorodnym 
ubarwieniu ( najczęściej 
rudym), żywiącym się 
ptactwem i gryzoniami. 

Znaczenie przenośne  Przebiegłość, spryt  Mądrość 

 Przyjaźń 

 bliskość 

Figura literacka Alegoria 
znaczenie ukryte, 
alegoryczne odczytywane na 
podstawie znaczenia 
utrwalonego przez tradycję 
literacką (stały umowny sens 
przenośny) 

Symbol 
znaczenie umowne, 
symboliczne odczytywane 
zgodnie z treścią 
określonego dzieła. 

 

5. Wydarzenia z „ Małego Księcia” mogą również być odczytywane w sposób głębszy, przenośny 

lub symboliczny. Postaraj się wyjaśnić, co mogą symbolizować poniższe zdarzenia. 

 Opuszczenie planety B-612 – 

 Podróż Małego Księcia po planetach - 

 Ukąszenie żmii – 

6. Puść wodze wyobraźni i narysuj w zeszycie swoją wersję baranka. Spróbuj zinterpretować 

symboliczne znaczenie rysunku. 


