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Klasa  IV - 31.03. 

 

Temat: Poznajemy  czym  jest  fikcja  literacka.  

 

Kochani  pamiętajcie, że  czekam  na  Wasze  zadania  dotyczące  przysłówka  i  

rozwiązane  testy  z  "Małej  Księżniczki" - dopóki  nie  otrzymam  wszystkich  

rozwiązanych  testów, nie  będziemy  mogli  zacząć  omawiać  lektury. 

 

Dziś  będziemy  mówić  o  tym, w  jaki  sposób  autorzy  mogą  tworzyć  świat  

przedstawiony  w  swoich  utworach. Odniesiemy  się  do  pojęć: realistyczne, 

fantastyczne, fikcyjne. 

Na  przeczytanie  poniższego  tekstu  i  zapisanie  notatki  masz  czas  do  

czwartku. 

 

1. Zapisz 

Realistyczne - coś, co  istnieje  naprawdę  np. szkoła, człowiek. 

Fantastyczne - coś, co  nie  jest  realne  np. czary, mówiące  zwierzęta. 

Fikcyjne - coś  zmyślonego, ale  prawdopodobnego  np. mogła  istnieć  w  

rzeczywistości  taka  dziewczynka  jak  Sara  Crewe, ale jest  postacią  

wymyśloną  przez  autora. 

 

2. Przeczytaj  tekst - o  przeczytanie  możesz  poprosić  rodzica  lub  inną  

osobę  z  rodziny. 

"Chusty  chochołowskich  gaździn" 

 Pewnego  październikowego  dnia  w  podhalańskim  Chochołowie  niebo  

pociemniało  wcześniej  niż  zwykle. Słońce  przesłoniły  dziwne  plamy, 

straszna  zerwała  się  wichura  i  na  polu  pod  lasem  wylądowały  Niebożęta. 

Opadały  na  ziemię  po  cztery, uchwycone  za  rogi  kolorowych  chust. 

Stawiały  pierwsze  kroki  na  oszronionej  trawie, śmiały  się, przekrzykiwały  i  

kichały  siarczyście, bo  nie  były  przygotowane  na  taki  chłód. 

 Niecodzienne  to  zjawisko  oglądały  z  dala  wracające  z  sąsiedniej  wsi  

cztery  gaździny. Stały  na  drodze, przecierając  ze  zdziwienia  oczy  i  na  

wszelki  wypadek  nic  nie  mówiły. Gdy  ostatni  Krasnoludek  dosięgnął  

ziemi, zachichotał, kichnął  i  pomknął  zamarzniętą  bruzdą, gaździny  długo  

jeszcze  nie  ruszały  z  miejsca. Wreszcie  otrząsnęły  się  ze  zdumienia  i  w  

milczeniu  poszły  dalej. Nie  wiedziały, że  czekają  je  kolejne  niespodzianki. 
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 Gdy  otarły  do  Chochołowa, ledwie  go  rozpoznały - tak  zmieniła  się  

ich  wioska. Wszędzie  ciągnęły  się  splątane  frędzle  i  wyszywane  wzory. Tu  

i  ówdzie  mignął  Krasnoludek  w  czerwonej  czapce. Wygrzebywał  się  

pospiesznie  spod  chusty, porzucał  ją  bez  żalu  i - jakby  się  paliło - gnał  do  

najbliższej  chaty, by  czym  prędzej  ogrzać  się  za  piecem. 

 Potem  nad  przystrojonym  Chochołowem, nad  zmienionymi  nie  do  

poznania  łąkami, polami  i  lasem  zapadła  noc. Niby  taka  sama  jak  inne, 

lecz  nie  dla  wszystkich. Nie  dla  gaździny  ze  stojącej  pod  lasem  bielonej  

chałupy... 

 Ledwie  pierwsza  gwiazda  zabłysła  nad  kościelną  wieżyczką, gaździna  

wymknęła  się  z  domu  i  pobiegła  pędem  do  lasu. Na  skraju  lasu  gaździna  

przystanęła, przyświecając  sobie  naftową  lampką. U  jej  stóp  leżały  chusty. 

 Pochyliła  się  gaździna  nad  zieloną  chustą, chwyciła  za  rąbek  i  

pociągnęła  do  siebie. Chusta  jakby  na  to  czekała. Podpełzła  do  gaździny  

po  piaszczystej  ścieżce, wpłynęła  po  pasiastej  spódnicy, białej  koszuli, 

pięknie  wyszywanym  gorsecie, jasnych warkoczach. Aż  otuliła  głowę  i  

zawiązała  się  szczelnie  pod  brodą. 

 Gaździna  stała  oniemiała, bojąc  się  ruszyć, by  czar  nie  prysł. 

Wreszcie  powoli, ostrożnie  ruszyła  z  powrotem. Leżące  na  ziemi  chusty  

ustępowały  jej  z  drogi. 

 O  spaniu  nie  było  mowy. Resztę  nocy  zajęło  gaździnie  malowanie  

na  szkle  fantastycznego  obrazka: przed  chochołowskimi  chałupami  rozsiadły  

się  gospodynie, a  każda  miała  na  głowie  kolorową  chustę. 

 Wreszcie, szczęśliwa  i  zmęczona, na  wszelki  wypadek  nie  zdejmując  

chusty, poszła  spać. Śniły  się  jej  sąsiadki, jak  do  niej  machają, 

podtrzymując  pod  brodami  wzorzyste  chusty. 

 Nazajutrz  cała  wieś  wstała  późno, bo - jak  się  wkrótce  okazało - 

wszystkie  mieszkanki  miały  pracowitą  noc. Pierwsza, druga, trzecia  i  

czwarta - wszystkie  chochołowskie  gaździny  miały  na  głowach  mocno  

zawiązane  chusty! Zaraz  też  zebrały  się  w  jednej  chałupie, zasiadły  na  

ustawionych  w  koło  ławach  i  dalejże  opowiadać, gdzie  która  chustę  

znalazła. A  za  piecem grzały  się  Niebożęta  i  z  uciechy  klaskały  w  chude  

rączyny. Cieszyły  się, że  przybywając  do  Chochołowa  z  dalekiej  krainy, 

sprawiły  gaździnom  tyle  radości. 

- gaździna - żona  gazdy, czyli  właściciela  gospodarstwa  wiejskiego  na  

Podhalu 

- Niebożęta - słowiańska  wersja  krasnoludków. 
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3. Poćwicz. Zapisz  w  zeszycie  tylko  te  wydarzenia  w  ramki, które  są  

fantastyczne - nie  przesyłaj, sprawdzę  po  powrocie. 

 

Podpowiedź: powinieneś  zapisać  5  wydarzeń :) 

 

 

Rozmowy  gospodyń 

 

Wichura  pod  lasem 

 

Lądowanie  krasnoludków 

 

Wyjście  gaździny  nocą  z  domu 

 

Zawiązanie  się  chusty  pod  brodą 

 

Podpełznięcie  chusty  do  gospodyni 

 

Usłanie  wioski  kolorowymi  chustami 

 

Radość  Niebożąt  z  prezentu  zrobionego  gaździnom 

 

Późne  przebudzenie  się  gospodyń. 

 


