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Ballady i romanse
Wykonane dla klasy 7c i 7d
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Lekcja 27,28

27.04.2020 r. i 28.04.2020 r.

Temat:Tajemniczy świat ballad Adama
Mickiewicz.

Przeczytaj balladę "Świtezianka",
podręcznik str.253-255 lub wysłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=eTZM2nnNXTo

Napisz notatkę do zeszytu:
1. Ballada jest to jeden z najbardziej popularnych gatunków
romantycznych, łączący cechy wszystkich rodzajów literackich
(epiki, liryki i dramaty). często nawiązuje do tematyki ludowej i
historycznej, wykorzystuje elementy fantastyki i grozy.
2. "Świtezianka" Adama Mickiewicza jest balladą, ponieważ:
-przenika w niej  świat rzeczywisty (postać strzelca) oraz świat
fantastyczny (postać rusałki),
-akcja utworu jest skoncentrowana wokół gwałtownych zdarzeń
(miłosne uniesienie, zdrada, zemsta),
-pojawia się nastrój grozy i tajemniczości (wydarzenia
rozgrywają się na tle budzącej niepokój przyrody-ciemny las,
noc, wzburzona woda, mgła),
-ludowość (ludowe wyobrażenia- w jeziorze mieszkają nimfy,
ludowa moralność- nie ma winy bez kary)
-melodyjność (regularna budowa utworu- czterowersowe
zwrotki, wersy złożone na przemian z 8 i 10 sylab, stały układ
rymów abab),
-połączenie elementów epiki (opowieść narratora o losach
strzelca), liryki (podział na strofy, nagromadzenie środków
stylistycznych, aby uwypuklić emocje bohaterów, i dramatu
(dialogi).
3. Czas i miejsce akcji
Czas- nieokreślony,
miejsce-nad brzegiem Jeziora Świteź, na Litwie.
4. Ballada jest oparta na ludowym podaniu związanym ze
Świtezią. Opowiada o miłości, zdradzie i karze.
5. Bohaterowie:
-Świtezianka,
Strzelec

Do zeszytu zrób zadania z podręcznika str.
255, zad 1,2,3,4.
Powodzenia

Obejrzyj współczesne adaptacje
"Świtezianki"

- w wykonaniu młodzieży  https://www.youtube.com/watch?
v=pME0oopOFGk
trairer �lmu - http://spektrumfestiwal.pl/2018/switezianka/

Zadanie na +
1. Obejrzyj prezentację 
https://view.genial.ly/5e74df1fedb6e00da7a5dfd0/presentation-
switezianka?fbclid=IwAR3OiKz_79UmER_RHzhn0rTeVn-
FqqhQI8WZNnudc_NuLaTCmvgWDujlFis
do zeszytu zapisz:
-prawdę moralną ukazaną w balladzie,
-sporządź komiks przedstawiający balladę "Switezianka"

Lekcja 29

29.04.2020 r.

Temat: Rola przyrody w twórczości
romantyków.

1.Posłuchaj utworu "Cwał Warkirii" R.
Wagnera https://www.youtube.com/watch?
v=uCE5wykkXpg
2. Posłuchaj utworu: "Kiss the rain" Yiruma

Zad.1 do zeszytu.
Znajdź fragment w balladzie Świtezianka który pasuje do danego
utworu,np.
Wagner-"...............",
Yiruma-"...............".
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2. Zapisz do zeszytu:
Artyści romantyczni chętnie sięgali do tematów związanych z
przyrodą. Natura była dzika, pierwotna, budząca grozę, pełna
istot nadprzyrodzonych (nimf, rusałek, duchów). Przyroda ta jako
mroczna i tajemnicza siła tworzy tło dla romantycznych
wydarzeń, oddaje gwałtowne przeżycia bohaterów, buduje
nastrój grozy i niesamowitości. Jest także potężną siłą , która ma
wpływ na ludzkie losy.Człowiek postrzegany był w niej jako
obserwator, słabsza istota, cząstka wszechświata.

3. Zobacz obraz w podręczniku str. 256
Caspara Davida Driedricha "Mężczyzna i
kobieta.
4.Zrób do zeszytu zad. 6 str 256 podręcznik.
Powodzenia!

Lekcja 30

30.04.2020 r.

Temat: Ballada "Lilije" jako wyraz
romantycznego zainteresowania grozą.

1. Przeczytaj balladę "Lilije" z podręcznika
str. 257-261 lub wysłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=IZwjOtcjc6ol

Wykonaj zadania do zeszytu: 1,2, 3, 6 str.
261-262 podręcznik

W ćwiczeniach cz.2 przeczytaj "Balladę o
róży" Stanisława Balińskiego i wykonaj
zadania od str. 125-127.

https://www.youtube.com/watch?v=IZwjOtcjc6ol

