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Temat: Czy można łamać zasady? – szukamy odpowiedzi, na podstawie tekstu „Baśniobór” B. Mull’a.

Witam Cię Szymonie, witam Cię Michale!

 

 Rodzice przywożą głównych bohaterów  Kendrę i Setha do domu dziadka. Dzieci nie mają pojęcia, że 

ich dziadek jest obecnym opiekunem Baśnioboru. To magiczne miejsce znajduje się  w rezerwacie, w 

stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.  W otoczonym murami lesie, pradawne reguły 

wprowadzają porządek między chciwymi trollami, złośliwymi satyrami, kłótliwymi wiedźmami, 

psotnymi chochlikami i zazdrosnymi wróżkami. Gdy jednak zasady te zostają złamane, ujawniają się 

potężne moce zła, a Kendra i jej brat muszą zmierzyć się z największym w swym życiu wyzwaniem, by 

uratować rodzinę, Baśniobór, a może i cały świat...

„The Los Angeles Times"

Ta historia jest tak zajmująca i tak dobrze napisana, że jej magia podziała także na ciebie, będziesz 

zafascynowany do tego stopnia, że nie uda ci się odłożyć książki przed końcem lektury. Mull ma 

niespotykany talent pisarski.

„Columbia Daily Tribune"

Gdzie podziały się wszystkie wróżki? Oczywiście są w Baśnioborze! Kraina magicznych postaci czeka 

na ciebie w fantastycznej, wciągającej książce Brandona Mulla. J.K. Rowling powinna mieć się na 

baczności! 



Przeczytaj fragment opowiadania „Baśniobór” B. Mull’a.( strona 272) a dowiesz się jakiej sytuacji 

doświadczyli bohaterowie.

1. Odpowiedz pisemnie w zeszycie:

- o jakim  zakazie dowiedziałeś się z fragmentu tego tekstu?

        - dlaczego został wydany?

       2. Jakich argumentów użył Seth na rzecz zrezygnowania z kary?

       3. Czy starszy pan postąpił słusznie nie mówiąc prawdy?

PODSUMOWANIE:

Dziadek jest  stanowczym człowiekiem, wyznacza granice, które dzieci, nieświadome zagrożenia 

przekraczają. Dziadek nie wyjaśnia im na początku, dlaczego nie mogą wejść do lasu(można użyć 

sformułowania, że posłużył się kłamstwem). Ciekawość, chęć przeżycia przygody  wzięła górę i mimo 

zakazu dzieci wchodzą tam. Złamały zakaz, dlatego też otrzymują dotkliwą  karę. Na skutek sprzeciwu

dzieci i użyciu przez nie odpowiednich argumentów dziadek łagodzi je nieco. 

Zasady są po to, by je bezwzględnie przestrzegać. Oczywiście przestrzeganie zasad nie jest łatwe, 

jednak, aby zgodnie żyć, musimy podporządkować się i stosować  je( zielone światło przy 

przechodzeniu przez ulicę; noszenie maseczek w obecnym czasie).

Sami też wyznaczamy sobie reguły i jeżeli nie wypełniamy ich, to tracą swą moc.

Do zobaczenia.  

                                                                                                                                            Marzena Marcjasz




