
temat lekcji:

Obraz ubóstwa wczoraj i dziś.
Opowieść wigilijna Karola
Dickensa

Zadanie 1

Zanotuj w zeszycie notatkę na temat warunków, w jakich żyli bohaterowie lektury.

Zadanie 2

O kim dziś napisałby Karol Dickens w “Opowieści wigilijnej”? Zastanówcie się w grupie nad historią jednej

z osób opisanej w Materiale 1 - tej przydzielonej Wam przez nauczyciela/kę. Uzupełnijcie drugą kolumnę

tabeli, odpowiadając na pytanie w jaki sposób przejawia się ubóstwo tej osoby i na czym ono polega.

Swoje odpowiedzi możesz zapisywać w zeszycie albo na karcie pracy.

IMIĘ OSOBY W JAKI SPOSÓB PRZEJAWIA SIĘ JEJ UBÓSTWO?

____________

np. czasem nie stać jej na artykuły pierwszej potrzeby...



Materiał 1 - Opisy osób

Krystyna

Krystyna ma 80 lat, mieszka sama, odkąd zmarł jej mąż. Mieszka w mieszkaniu komunalnym.

Dostaje emeryturę w wysokości 1200 zł miesięcznie, co wystarcza na opłacenie rachunków i

zaspokojenie podstawowych potrzeb. Trudności zaczynają się, gdy się rozchoruje i musi zakupić

leki. Sama słabo się już porusza i jeśli chce gdzieś pojechać, to musi prosić o pomoc sąsiadów

lub płacić za taksówkę. Poza sąsiadami nie spotyka raczej nikogo, czasem rozmawia przez

telefon z kuzynką, która mieszka daleko i bardzo rzadko się spotykają. Najtrudniej jest jej w

święta.

Prativa

Prativa, pochodzi i mieszka w Nepalu (mieszkała już w różnych miejscowościach). Jest matką

dwojga dzieci (10 i 2 lata), jej mąż zaginął pół roku temu ratując ich dobytek podczas powodzi.

Po kilku miesiącach tułania się, gdy drogi były nieprzejezdne, dotarli w końcu (po ok. 150 km) do

rodziny, która zgodziła się, by z nią zamieszkali, jeśli przejmie na siebie część obowiązków. We

troje mieszkają teraz w jednym pokoju z dziadkami, którymi się opiekują. Najtrudniej jej z myślą,

że na razie nie ma szans na samodzielność, a nie czuje się u rodziny jak u siebie.

Miriam

Miriam pochodzi z Syrii ma 16 lat i od czterech lat mieszka w obozie uchodźców w Libanie.

Całymi dniami nudzi się, błąka się po obozie z koleżankami, które tak jak ona nie dostały się do

szkoły ze względu na brak miejsc i kadry. W obozie mieszka z rodziną, z którą jednak jest jej źle i

chciałaby się wyrwać z tego miejsca. Nie ma pomysłu jak, nie ma też na to środków. W obozie

brakuje wody, środków higienicznych, jedzenie jest monotonne, ale to jej akurat nie przeszkadza.

Brakuje jej własnego pokoju, który miała, zanim zaczęła się wojna.

Julio

Julio ma 18 lat i pochodzi z Meksyku, gdzie pracuje jako robotnik na plantacji awokado. Dziennie

zarabia 80 pesos, czyli mniej niż 4 dolary. Ima się każdej pracy, by było go stać na godne życie.

Marzy o własnym domu i rodzinie, ale ma świadomość, że nie stać go ani na jedno, ani na

drugie. Praca, którą wykonuje jest ciężka i niebezpieczna - widzi, jak jego starsi koledzy

podupadają na zdrowiu z powodu obcowania z pestycydami.

Materiał powstał w ramach projektu

“W świat z klasą” współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej.


