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Klasa  V - 13.05.20r. 

 

Temat: Poznajemy  cechy  noweli  na  przykładzie  "Katarynki". 

 

1. Przeczytaj. 

 Dzisiaj  kończymy  lekcje  poświęcone  "Katarynce". Nadszedł  też  czas, 

żebyście  dowiedzieli  się  czym  jest  nowela, której  "Katarynka"  jest  

przykładem :) 

 

2. Zapisz 

Nowela  to  krótki  utwór, napisany  prozą. O  wydarzeniach  opowiada  

wszechwiedzący  narrator. W  zakończeniu  występuje  jeden  wyraźnie  

wyodrębniony  punkt  kulminacyjny ( ważne, przełomowe  wydarzenie ). W  

utworze  występuje  niewiele  postaci ( przede  wszystkim  główny  bohater ). 

Utwór  jest  jednowątkowy ( dotyczy  jednego  problemu ). 

 

3. Zobacz  dlaczego  "Katarynka"  jest  nowelą. - Przeczytaj :) 

 

Biorąc  pod  uwagę  definicję, którą  przed  chwilą  zapisaliście  do  zeszytu, 

będzie  nam  łatwo  udowodnić, że  nasza  lektura  należy  do  tego  gatunku. 

Zaraz  sprawdzimy, czy  spełnia  wszystkie  warunki  podane  w  definicji :) 

 

1) Krótki  utwór, napisany  prozą - tutaj  wszystko  się  zgadza, "Katarynka"  

nie  ma  nawet  10  stron  tekstu, nie  jest  zapisana  wierszem, występują  

dialogi, o  wydarzeniach  opowiada  narrator, jest  akcja. 

 

2) Wszechwiedzący  narrator - to  także  się  zgadza. Mamy  do  czynienia  z  

narratorem  trzecioosobowym, który  nie  jest  bohaterem  noweli, nie  

uczestniczy  w  niej, tylko  relacjonuje  wydarzenia. Dlaczego  jest  

wszechwiedzący? Ponieważ  wie, co  przydarzyło  się  dziewczynce  2  lata  

wcześniej, zna  przeszłość  pana  Tomasza, wie  o  czym  myślą  bohaterowie  i  

co  czują. 

 

3) Punkt  kulminacyjny - też  jest. To  taki  moment  akcji, który  trzyma  

czytelnika  w  najwyższym  napięciu, nie  wiemy  co  zrobi  bohater. W  

"Katarynce"  takim  punktem  jest, gdy  pan  Tomasz  zaczytany  w  aktach  

słyszy  nagle  katarynkę, wstaje  wzburzony, zaczyna  się  złościć, nie  wie  
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dlaczego  stróż  złamał  jego  zakaz... I  nagle  zauważa  radość  dziewczynki - 

cała  złość, całe  napięcie  opada. Można  by  to  nawet  narysować  na  

wykresie. Zobaczcie 

 

 
 

Zwróćcie  uwagę, że  zaraz  po  punkcie  kulminacyjnym  akcja  się  kończy  i  

tak  jest  praktycznie  we  wszystkich  nowelach - co  będę  jeszcze  miała  

okazję  Wam  pokazać  na  innych  lekcjach :) 

 

4) Niewiele  postaci - o  tym  mówiliśmy  na  wczorajszej  lekcji - w  centrum  

wydarzeń  jest  pan Tomasz  i  dziewczynka, inne  postacie  pojawiają  się  tylko  

epizodycznie. 

 

5) Jeden  wątek - w  większości  utwór  jest  poświęcony  życiu pana  Tomasza, 

jego  niechęci  do  katarynek, obserwacji  dotyczących  dziewczynki  i  zmiany  

nastawienia  do  katarynek. Zobaczcie, że  pan  Tomasz  to  taki  "pępek"  tego  

utworu, wszystko  związane  jest  z  jego  osobą.  

 

4. Zapisz - zadanie  domowe - na  środę  20  maja ( można  je  oczywiście  

przesłać  wcześniej ). 

Napisz  opowiadanie  o  dalszych  losach  dziewczynki  i  pana  Tomasza. 

 

Wzkazówki: 
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- Twoje  opowiadanie  jest  kontynuacją  losów  bohatera, więc  musisz  je  

wymyślić.  

- Musisz  zachować  realia  dotyczące  czasu, w  którym  rozgrywają  się  

wydarzenia  w  "Katarynce" - nie  możesz  więc  przenieść  bohaterów  do  

czasów  nam  współczesnych, wprowadzić  samochodów, smartfonów, 

Internetu... 

- Pracę  możesz  wzbogacić  dialogiem, opisami. 

- Akcję  możesz  rozpocząć  od  momentu, gdy  pan  Tomasz  zdecydował  się  

pomóc  dziewczynce  albo  przenieść  ją  trochę  do  przodu, np. po udzieleniu  

pomocy... 

- Pamiętaj, że  Twoja  praca  ma  być  opowiadaniem, a  nie  relacją, czy  

streszczeniem :) 

 

 

 


