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Klasa  VI - 14.05.20Rr. 

 

Temat: Poznajemy  cechy  literatury  fantastycznonaukowej  na  podstawie  

opowiadania  S. Lema 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  porozmawiamy  na  temat  tekstu, o  przeczytanie  którego  Was  

poprosiłam  w  ramach  wczorajszych  lekcji.  

 Historia  "O  maszynie  cyfrowej, co  ze  smokiem  walczyła"  należy  do  zbiorów  

"Bajki  robotów" - znanego  na  całym  świecie  polskiego  pisarza  Stanisława  Lema. 

 

2. Obejrzyj  ilustracje :) 
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 Są  to ilustracje  Daniela  Mroza  do  opowiadań  S. Lema. 

Zwróćcie  uwagę, co  w  nich  dominuje - przede  wszystkim  jakaś  dziwna  technologia, 

maszyny, roboty - połączone  z  codziennością, realnością. 

 

 Tak  właśnie  skonstruowany  jest  świat  "Bajek  robotów". Zestawmy  ze  sobą  te  

dwa  słowa. 

Bajki - w  tym  przypadku  chodzi  raczej  o  baśnie, historie  zmyślone, pełne  magii, kojarzą  

się  z  odległymi  czasami. 

 

Roboty - wysoko  rozwinięta  technologia, postęp, przyszłość. 

 

 Pomyślcie, że  ktoś  poprosiłby  Was  o  napisanie  baśni, której  bohaterem  byłby  

robot. I  zobaczcie  na  typowy  zestaw  bohaterów: księżniczka, rycerz, smok, wiedźma  i  

robot - dziwne  zestawienie  prawda? 

 

 Właśnie  na  takiej  dziwności  zestawień  opiera  się  literatura  fantastycznonaukowa. 

Zmyślenie  fantastyczne, nierealne  połączone  z  nauką  i  techniką. W  filmie  do  tego  

gatunku  należy, myślę, że  Wam  znany, cykl  "Gwiezdnych  wojen". 

 

3. Zapisz  w  zeszycie. 

Cechy  charakterystyczne  literatury  fantastycznonaukowej: 

- wydarzenia  rozgrywają  się  w  dalekiej  przyszłości  w  stosunku  do  czasu  napisania  

utworu, 

- świat  przedstawiony  ukazuje  wizję  postępu  cywilizacyjnego, wyobrażenia  na  temat  

przyszłości  ludzkości, 
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- występują  elementy  fantastyczne  nawiązujące  do  osiągnięć  technicznych  przyszłości, 

np. wymyślone  maszyny, urządzenia, podróże  kosmiczne  na  nieistniejące  planety...  

- często  pojawia  się  słownictwo  przypominające  naukowe, nazywające  inną, nieznaną 

nam  rzeczywistość. 

 

Cechy  literatury  fantastycznonaukowej  w  utworze  S. Lema 

- wysoko  rozwinięta  technika, mnóstwo  nowoczesnych  maszyn - w  tym  myślących  

samodzielnie, np. elektrosmok, maszyna  cyfrowa, 

- akcja  rozgrywa  się  w  przyszłości, 

- podróże  na  inne  planety  są  czymś  zwyczajnym, 

- pojawia  się  słownictwo  przypominające  naukowe  np. cybernetyka, elektroskok, 

ferromagnetyzm. 

 

Elementy  fantastyczne: 

- mówiące  i  myślące  maszyny, 

 

Elementy  zaczerpnięte  z  baśni: 

- król, 

- doradca  królewski ( maszyna ), 

- walka  ze  smokiem, 

 


