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Klasa  V - 11.05.20r. 

 

Temat: Świat  przedstawiony  w  noweli  "Katarynka" 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, w  piątek  zapoznaliście  się  z  sylwetką  Bolesława  Prusa. 

Był  to  pisarz, któremu  nie  było  obojętne  cierpienie  i  bieda, z  którymi  się  

spotykał  na  co  dzień. O  jego  wrażliwości  na  drugiego  człowieka  świadczą  

jego  utwory. Przecież  "Katarynka"  ma  nas  uczyć, że  nie  można  

przechodzić  obojętnie  wobec  nieszczęścia  drugiego  człowieka. 

Na  lekcjach  poświęconych  tej lekturze  porozmawiamy  o: 

- elementach  świata  przedstawionego, 

- bohaterach, wydarzeniach, 

- gatunku  literackim, jakim  jest  nowela. 

Oczywiście  nie  wszystko  na  raz. Dziś  skupmy  się  na  świecie  

przedstawionym :) 

 

2. Zapisz  do  zeszytu 

Geneza  utworu: utwór  powstał  jako  reakcja  Prusa  na  problem  tragicznych  

warunków  życia  dzieci  w  biednych  rodzinach, braku  możliwości  ich  

kształcenia  i  leczenia. 

 

Czas  akcji: koniec  XIX  wieku. 

 

Miejsce  akcji: Warszawa 

 

Bohaterowie  główni: pan  Tomasz, niewidoma  dziewczynka,  

Bohaterowie  epizodyczni: stróż, lokaj, matka  dziewczynki, współlokatorka  

matki. 

 

3. Przeczytaj. 

Katarynka  to  stary  instrument, popularny  zwłaszcza  w  XIX  wieku, 

przenośne  pudło, z  którego  wydobywano  dźwięki  za  pomocą  korbki  

tłoczącej  powietrze  do  piszczałek  uwalniających  dźwięki  zapisane  na  

wałku  melodycznym.  

Mówić  jak  katarynka - powtarzać  coś  po  kimś  bezmyślnie. 

Trajkotać  jak  katarynka - mówić  krzykliwie  i  szybko. 
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Monotonna  gra  katarynki  symbolizuje  los  pana  

Tomasza, który  niezmiennie  od  30  lat  

przechadzał  się  tą  samą trasą, w  tym  samym  

zamyśleniu  i  powolnym  tempie, spoglądał  na  te  

same  miejsca... 

 

Poniżej  zamieszczam  Wam  link  do  

króciutkiego  filmiku, na  którym  możecie  

posłuchać  gry  na  katarynce ( filmik  trwa  około  

pół  minuty ). Pomoże  Wam  zrozumieć  lepiej  

pana  Tomasza. Uwielbiał  on  piękną  muzykę  

klasyczną, a  takie  dźwięki  wydawane  przez  

katarynkę  bardzo  go  drażniły. 

 

4. Obejrzyj  filmik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToEisx7awhE 

 

5. Zapisz  do  zeszytu 

Plan  wydarzeń 

1. Przedstawienie  pana  Tomasza. 

2. Relacja  narratora  o  niechęci  głównego  

bohatera  do  katarynkowych  melodii. 

3. Obserwacje  pana  Tomasza  dotyczące  nowych  sąsiadek. 

4. Zaskakujące  odkrycie  kalectwa  dziewczynki. 

5. Historia  choroby  bohaterki  i  jej  smutne  życie. 

6. Praca  pana  Tomasza  nad  aktami  sądowymi  i  zapomnienie  o  

poinformowaniu  stróża  o  nie  wpuszczaniu  kataryniarzy. 

7. Radość  dziewczynki  wywołana  dźwiękami  katarynki. 

8. Decyzja  pana  Tomasza  o  wpuszczaniu  kataryniarzy. 

9. Sporządzenie  listy  okulistów  przez  pana  Tomasza. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToEisx7awhE

