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Klasa  IV - 21.04.20r. 

 

Temat: Warto  być  dobrym... Charakterystyka  Sary  Crewe. 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, nadal  pracujemy  z  naszą  lekturą. Dziś  zastanowimy  się  nad  

głównym  przesłaniem  książki  i  nad  charakterem  tytułowej  bohaterki. 

 

2. Zastanówcie  się  teraz, czego  mogliśmy  nauczyć  się  dzięki  Sarze. 

Zapiszcie  swoje  pomysły  w  zeszycie  pod  tematem - nie  przesyłajcie  do  

mnie :) 

 

3. Przypomnijmy  sobie  jak  napisać  charakterystykę  postaci. 

- we wstępie  ogólnie  przedstawiamy  opisywaną  postać - kim  jest, czy  to  

postać realistyczna, czy  prawdziwa, 

- w  rozwinięciu  opisujemy  wygląd  postaci ( jeśli na  jego  temat  mamy  

informacje )  oraz  cechy  charakteru - poparte  przykładami  sytuacji, w  

których  bohater  tymi  cechami  się  wykazał, 

- w  zakończeniu  dokonujemy  oceny  postaci. 

 

4. Notatka - charakterystyka  Sary - zapisz  w  zeszycie. 

 

 Sara  Crewe  jest  tytułową  bohaterką  powieści  F.H. Burnett  pod  

tytułem  "Mała  Księżniczka". 

 Dziewczynka  urodziła  się  w  Indiach. Jej  ojciec  był  bardzo  bogatym  

człowiekiem, natomiast  matka - Francuzka - zmarła  przy  porodzie  Sary. 

 Bohaterka  była  szczupła  i  wysoka. Cechowały  ją  kruczoczarne  włosy  

i  zielone  oczy. Ubierana  była  modnie, jak  prawdziwa  dama. 

 Bardzo  dobrze  się  uczyła  i  chętnie  pomagała  w  nauce  koleżankom. 

Nazywana  przez  nie  "księżniczką"   wiedziała, że  musi  się  odpowiednio  

zachowywać, co  rozumiała  przez  okazywanie  grzeczności, szacunku  i  

uprzejmości. Bogactwo  wcale  nie  sprawiło, że  była  samolubna  i  zepsuta - 

wręcz  przeciwnie. Była  bardzo  skromna  i  sympatyczna. Przejawiała  

zdolności  do  wymyślania  ciekawych  historii, którymi  dzieliła  się  z  

koleżankami. Nigdy  się  z  nikogo  nie  wyśmiewała. Pomagała  Ermengardzie  

i  Becky, co  świadczy  o  tym, że  była  cierpliwa  i  współczująca. Te  cechy  

zachowała  nawet  gdy  została  służącą. Duma  i  ambicja  nie  pozwalały  jej  
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się  skarżyć  na  swój  smutny  los. Zawsze  wrażliwa, dostrzegała  ból  i  

cierpienia  innych - zaproponowała  odrzuconej  przez  koleżanki  Ermengardzie  

przyjaźń, jako  jedyna  dostrzegała, że  Becky  jest  nie  tylko  służącą, starała  

się  zastąpić  matkę  Lottie, a  małej  żebraczce  oddała  swoje  bułki, choć  sama  

była  bardzo  głodna. Gdy  odzyskała  swoją  fortunę, nadal  pamiętała  o  

najuboższych - dzięki  niej  rozdawano  bułeczki  głodnym  dzieciom. 

 Sara  to  postać  godna  podziwu. Zarówno  w  bogactwie, jak  i  w  

biedzie - była  szlachetną, dobrą  i  skromną  postacią. Myślę, że  warto  

naśladować  właśnie  takie  osoby. 

 


