
Zadania dla klasy 7 a, b od 20.04 -24.04. 2020 r. 

T: W drogę z kluczem wędrownych ptaków… Wędrówka z Małym Księciem. 

1. Podaj powody, które skłoniły Małego Księcia do opuszczenia planety i wyruszenia w podróż. (Zad. 10. S. 111 

w podręczniku – druga część polecenia). 

2. Na podstawie przeczytanej lektury wykonaj kartę pracy.  

 

  T:  Kartka z pamiętnika 

Cel: Poprawnie piszę kartę z pamiętnika. 

Napisz kartkę z pamiętnika Małego Księcia z zapisem jego przemyśleń na temat odwiedzonych planet ( wybierz co 

najmniej dwie planety). 

Pamiętnik to zapis wspomnień, relacja o zdarzeniach z przeszłości, w których narrator uczestniczył lub był ich 

świadkiem; też utwór literacki przedstawiający opisy zapamiętanych wydarzeń, które powstały na podstawie 

obserwacji i przeżyć autora. 



W pamiętniku świat przedstawiany jest subiektywnie, a wydarzenia- wybiórczo.  

Celem pamiętnika jest utrwalenie zdarzeń, indywidualnego spojrzenia i oceny świata. 

Pamiętaj o zapisaniu daty, tj. dzień, miesiąc ( można dodać nazwę tygodnia) przed rozpoczęciem wpisu. Stosuj 

narrację pierwszoosobową. 

Kartkę z pamiętnika odeślij na adres: a.smolinska@sp26gdynia.pl 

T: Konfrontacja dwóch światów. 

Cel: Wyciągam wnioski i uzasadniam swoje zdanie na określony temat. 

1. Wymień mieszkańców Ziemi, z którymi spotkał się Mały Książę ( osobno zwierzęta, rośliny, ludzie) 

2. Przypomnij sobie rozmowę Małego Księcia ze Zwrotniczym ( rozdział XXII). Jak rozumiesz słowa Zwrotniczego  

„sortuję podróżnych, w pakunki..” i „ wysyłam w świat pociągi, które ich zabierają, raz na prawo, raz na 

lewo”  

Zwróć uwagę na odpowiedź Małego Księcia; Tylko dzieci potrafią być szczęśliwe ( jedynie dzieci wiedzą, czego 

szukają), gdyż dostrzegają piękno wokół siebie, nie wstydzą się okazywania emocji, cieszą się każdą chwilą. 

3. Uzupełnij kartę pracy. 

Pomoc do zadania 2. na karcie pracy.  

Świat wartości: pragmatyzm, marzycielstwo, poświęcenie dla innych, skromność, altruizm,, miłość do pieniędzy, 

nadmierna dbałość o autorytet, pewność siebie, zachwyt nad pięknem, podporządkowanie się rozkazom, niechęć do 

rozkazywania, poczucie wolności, poszukiwanie przyjaciół, brak zainteresowania dla piękna, uleganie nałogom. 



 


