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„DECYZJA OSWOJENIA NIESIE W SOBIE RYZYKO ŁEZ”. O PRZYJAŹNI I MIŁOŚCI
WEDŁUG MAŁEGO KSIĘCIA

1. Zacytuj słowa, które wyjaśniają, dlaczego ludziom brakuje przyjaciół.

2. Jak zdobyć przyjaciół? Napisz instrukcję, jaką mógłby podpisać Lis. Obok wypisz znalezione w książce
zdania na temat przyjaźni, które mają charakter sentencji.
„«Oswoić» znaczy «stworzyć więzy»”
Aby zdobyć przyjaciela trzeba:
●

„Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest
świadomość posiadania przyjaciela”.

●
●

Należy pamiętać, że

3. Jaka powinna być przyjaźń? W diagram wpisz cechy, które najbardziej cenisz, i odpowiedz na pytania
z ramki.

Z kim jesteś w przyjacielskich stosunkach?
Z kim ostatnio zawarłeś przyjaźń?

4. Antoine de Saint-Exupéry powiedział: „Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść,
a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć”. Co różni, a co łączy te dwa uczucia?
Miłość, podobnie jak przyjaźń,

92

Miłość, w odróżnieniu od przyjaźni,

5. „Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku” – to
kolejny aforyzm pisarza. Wypisz z Małego Księcia sentencje na temat miłości.

6. W jaki sposób Mały Książę dorastał do miłości? Przedstaw jego uczucia, decyzje, refleksje, postanowienia.
W moim życiu pojawiła się Róża

.

Dziś rozstaliśmy się

.

W ogrodzie róż

.

Rozmawiałem z Lisem

.

Wkrótce spotkamy się

.

7. Komu i dlaczego Antoine de Saint-Exupéry zadedykował Małego Księcia?

8. Napisz dedykację dla kogoś, komu chciałbyś ofiarować książkę Mały Książę.
dla kogo? – adresat

z jakiej okazji? – cel

Niech ta książka będzie

kiedy? – czas i miejsce
kto? – nadawca
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W TEJ KSIĄŻCE WSZYSTKO JEST ZNAKIEM. O SYMBOLACH W MAŁYM KSIĘCIU

1. Uzupełnij tabelę.
Cytat

Znaczenie dosłowne

„Pragnęła
zjawić się
w pełnym
blasku swojej
piękności”.

krzew kolczasty o barwnych,
pachnących kwiatach, występujący w kilkuset gatunkach,
jedna z najstarszych roślin
ozdobnych; kwiat tej rośliny

„[…] na
planecie
Małego Księcia
były ziarna
straszliwe”.

olbrzymie, długowieczne
drzewo rosnące
na afrykańskich sawannach

„Jestem
potężniejsza
niż palec króla”.

Znaczenie symboliczne
Symbol:
●
●
●

Symbol

,

które

,
z którym
jadowity gad należący do
wężów, mający w szczęce
zęby jadowe

Symbol:
●
●
●

„Pustynię
upiększa to, że
gdzieś w sobie
kryje studnię”.

obszar niezaludniony,
prawie pozbawiony
roślinności, o bardzo małej
ilości opadów i dużym
nasłonecznieniu

„Obudziliśmy
studnię i ona
śpiewa”.

wykopany w ziemi
i obudowany otwór
z urządzeniem
umożliwiającym
wydobycie wody gruntowej
na powierzchnię ziemi

Symbol:
●
●
●

Symbol:
●
●
●

2. Puść wodze wyobraźni i narysuj swoją wersję baranka. Spróbuj zinterpretować symboliczne znaczenie
rysunku.
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3. Czym różni się symbol od alegorii? Uzupełnij tabelę.
Lis w bajce Kruk i lis Ignacego Krasickiego
Znaczenie
dosłowne
Znaczenie
przenośne

Lis w Małym Księciu

Drapieżny ssak o wąskim pysku, dużym, puszystym ogonie i różnorodnym ubarwieniu
(najczęściej rudym), żywiący się ptactwem i gryzoniami.
●

●
●
●

Figura
literacka

alegoria –

symbol –

znaczenie

znaczenie

odczytywane na podstawie

odczytywane zgodnie z

4. Co mogą symbolizować poniższe zdarzenia?
● opuszczenie planety B–612 –
● podróż Małego Księcia po planetach –
● ukąszenie żmii –

5. Kto do kogo wypowiedział podane słowa? Jak je rozumiesz? Wypełnij tabelę.
Cytat

Kto – do kogo – w jakich
okolicznościach tak powiedział?

Twoja interpretacja sentencji

„Idąc prosto przed
siebie, nie można
zajść daleko…”
„Wśród ludzi
jest się także
samotnym”.
„Powinienem
sądzić ją według
czynów, a nie słów”.
„Świat łez jest taki
tajemniczy”.
„Najważniejsze jest
niewidoczne dla
oczu”.
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W STRONĘ WYOBRAŹNI

1. Gdybyś miał urządzić muzeum Małego Księcia, jakie eksponaty wybrałbyś na wystawę?

2. W Japonii znajduje się muzeum Małego Księcia. Przeczytaj o nim na stronach internetowych
poświęconych Antoinemu de Saint-Exupéry’emu i zareklamuj je.
slogan reklamowy
podanie istotnych
informacji (o muzeum)
wskazanie korzyści
(wynikających z przyjścia
do muzeum)
nakłanianie (do przyjścia
do muzeum)
wskazanie, gdzie można
szukać dodatkowych
informacji (niekonieczne)

3. Zaprojektuj medal imienia Małego Księcia. Komu mógłby być przyznawany?
awers

rewers

Jakiej instytucji nadałbyś imię Małego Księcia?
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medal dla:

4. Spróbuj ustalić, jakim gatunkiem literackim jest Mały Książę. Wysuń argumenty i wpisz je do tabeli.
Baśń poetycka
fantastyczni bohaterowie

Przypowieść

Traktat filozoficzny

prezentuje uniwersalne wartości

porusza tematy egzystencjalne,
np. śmierci

5. Zredaguj post na forum internetowe dotyczące lektur szkolnych. Przedstaw swoją opinię na temat
Małego Księcia.
Lektury
nowy temat

odpowiedz

Junior Forum Strona Główna -> Książki dla dzieci i nastolatków
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

Autor
Kokatrys
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Kto lubi czytać lektury?

edytuj
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