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Temat: Niezwykli bracia - Jonatan i Karol

 Witaj Mateuszu, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się trochę smutnym tematem, a mianowicie 

stratą kogoś bliskiego. W bardzo przystępny sposób przedstawiła ten temat pani Astrid Lindgren w 

powieści Bracia Lwie Serce. Przeczytaj wzmiankę o autorce, by potem zapoznać się z treścią 

fragmentu tej powieści. Zapraszam.

Zapoznaj się z informacjami na temat autorki opowieści - Astrid Lindgren:

 Astrid Lindgren -jako dziecko była urwisem, uwielbiała chodzić po drzewach. Debiutowała mając 

trzynaście lat – na łamach jednej z lokalnych gazet. W wieku  siedemnastu poświęcała dużo uwagi 

pisaniu reportaży. Pojawiła się wówczas jej najsłynniejsza postać, czyli Pippi Pończoszanka. Następnie

rozwijała już dalej historie związane z tą jedną postacią. Książki te były w Szwecji pozycjami 



bestsellerowymi, poruszającymi wyobraźnię nie tylko dziecięcą. Astrid Lindgren została tym samym 

autorytetem w zakresie książek dla dzieci, które wkrótce zdobyły zawrotną ilość tłumaczeń na inne 

języki. Pracowała jako redaktor literatury dedykowanej dzieciom. Jej dorobek literacki dziś opiewa na 

ponad 20 powieści oraz opowiadań ujętych w zbiory, a ponadto związane z tym sztuki wystawiane są 

na deskach teatrów i obecne radiu, telewizji i na ekranach kin. Pogrzeb artystki został w Szwecji 

wielkim wydarzeniem. Na uroczystościach pogrzebowych obecnych było wiele znamienitych 

osobistości z całego kraju i świata. Najsłynniejszą książką była opowieść pt. Dzieci z Bullerbyn, 

pozostałe, wśród nich Bracia Lwie Serce, zdobyły również wielu czytelników. 

  

Przeczytaj fragment:





     W powieści „Bracia Lwie Serce” autorka zmierzyła się z problemem rzadko poruszanym w 

literaturze dziecięcej, łamiąc tym samym  pewne tabu. Zajęła się ukazaniem problemu śmierci 

dziecka, a także tego, w jaki sposób najmłodsi usiłują się zmierzyć z tą trudną, acz nieuniknioną koleją

rzeczy.

 Jako pierwszy do krainy Nangijali(po śmierci) przedostaje się starszy z braci Jonatan – ten, który 

dotychczas przekonywał usilnie brata, że nie ma się czego obawiać, że śmierć to tylko moment 

przejścia do cudownej krainy, w której nic nam już nie zagraża i życie staje się tu w pełni szczęśliwe. 

Autorka stara się w ten sposób pokazać nam, że naturalny strach przed nieznanym można 

przezwyciężyć, wykazując się odwagą w życiu codziennym. Opowieść Jonatana, a także jego 

bohaterski czyn (ratuje przed pożarem brata, sam ponosząc śmierć) uspokajają Karola, dodają mu 

odwagi i sprawiają, że wyzbywa się strachu przejścia na tę drugą stronę, gdzie będzie miał możliwość 

znów połączyć się z ukochanym bratem. 



  W tym fragmencie współistnieją 2 światy- realny i fantastyczny. Realny to małe szwedzkie 

miasteczko, fantastyczny zaś, to tajemnicza kraina Nangijali, do której trafia się po śmierci.

Narratorem, czyli opowiadającym jest młodszy z braci, Karol. 

1.Dlaczego Jonatan otrzymał przydomek Lwie Serce?

2.Jakiego czynu dokonał Jonatan?

3.Gdzie, po śmierci trafił chłopiec?

4. Jak tę stratę przyjął jego brat?

 Wydarzenie jakie ma miejsce w tym fragmencie można rozpatrywać w kategorii tragedii czyli sytuacji

wywołującej rozpacz, smutek.

Jakie uczucia w związku z tą sytuacją miał Karol?

Jakie wydarzenie spowodowało, że Karol odzyskał spokój?

Powieść ta uczy nas miłości i szacunku wobec najbliższych. Ukazuje odwagę i szlachetność jako 

najważniejsze cechy w życiu.

Zadanie domowe

 Mateuszu, narysuj swoje wyobrażenie tej szczęśliwej krainy Nangijali, do której trafił starszy z braci.

                                                                                                             Dziękuję za uwagę      Marzena Marcjasz




